
فوز مشرِّف لـ“بابكو” بجائزة األميرة سبيكة لدعم تقّدم المرأة
فـــي تقديـــر رفيع المســـتوى لجهودها التـــي تبذلها لدعم 
المرأة البحرينية بالشـــركة، أعلنت لجنة تحكيم الجائزة 
فوز شـــركة نفط البحرين )بابكو( بجائزة األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة لدعـــم تقـــّدم المرأة، عـــن فئة 

الشركات الكبيرة بالقطاع الخاص، 2022.
وجاء الفوز المشـــرف للشـــركة بعد قياس وتقييم لجنة 
تحكيم الجائزة لمدى التقّدم الكبير الذي أحرزته شـــركة 
“بابكـــو” في تطبيق خططهـــا وإســـتراتيجياتها المتعلقة 
والخطـــط  اإلجـــراءات  وتقييـــم  المـــرأة،  تقـــّدم  بدعـــم 
المتعلقـــة بتوفيـــر الفـــرص العادلـــة والمتكافئـــة للمـــرأة 
البحرينيـــة العاملـــة فـــي الشـــركة، ومراجعة السياســـات 

قرينة العاهل تتوسط الفأيزين بجأيزة سموها لتقدم المرٔاة البحرينية التي تتبعها الشركة بهذا الشأن. )08(

وزير التنمية يشيد بعطاء منيرة بن هندي

)08(
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أفـــاد مصـــدر نيابـــي لـ”البـــاد” بـــأن إلغـــاء االجتمـــاع المزمع 
انعقـــاده اليـــوم في إحدى قاعـــات مجلس النواب للتشـــاور 
واالســـتماع لوجهـــة نظـــر النـــواب المتنافســـين علـــى مقعد 
رئاســـة قبـــة برلمـــان 2022، نتـــج عـــن عـــدم وجود تنســـيق 
مســـبق مع األمانة العامة بمجلس النـــواب لتخصيص قاعة 

لاجتماع والتشاور قبل أداء القسم القانوني.
إلـــى ذلك، أكـــد المصدر النيابـــي أن عددًا مـــن النواب أجرى 
بيـــان هيئـــة  بعـــد صـــدور  أمـــس  اتصـــاالت هاتفيـــة ظهـــر 
المستشـــارين القانونييـــن بمجلس النواب بشـــأن إلغاء عقد 

االجتماع.
من جهته، أكد النائب حسن بوخماس لـ”الباد” أنه استضاف 

11 نائبًا في مجلسه خال األيام القليلة الماضية بطلب من 
بعـــض النواب؛ ألجل التشـــاور ومناقشـــة معاييـــر متطلبات 

مناصب الرئاسة والنائبين األول والثاني.
وذكـــر النائـــب المحامـــي محمود فـــردان بأن لقـــاءات التعريف 

التشاورية وغير الرسمية بمرشحي الرئاسة “قانونية”.

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” عـــن دعـــم توســـع مصنـــع يـــاس، والـــذي 
ســـيوظف الكوادر الوطنية لزيادة اإلنتاجية وتوســـعة نسبة الصادرات في 
المنطقـــة وذلـــك تماشـــيًا مع توصيات خطـــة التعافي االقتصـــادي والتوجه 
اإلســـتراتيجي لصندوق العمل )تمكين( لدعم توســـع المشـــروعات المحلية 

وتعزيز اإلنتاجية، إضافة إلى تحفيز القطاعات الواعدة.

“تمكين” تدعم توسع مصنع “ياس”

المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت شرطة المباحث الجنائية 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحث واألدلة 
شـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  الجنائيـــة 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
ومديريات الشـــرطة بالمحافظات 
 123 علـــى  القبـــض  مـــن  األربـــع، 
أنظمـــة  مخالفـــي  مـــن  شـــخصًا 
فـــي  المقـــررة  اإلقامـــة  وشـــروط 

مملكة البحرين.
وأشـــارت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ 
الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

حيال ذلك.

القبض على 123 
من مخالفي شروط 

اإلقامة

)18(
)07(

فردان: لقاءات التعريف بمرشحي الرئاسة “قانونية”

فتوى “المستشارين” تلغي مشاورات النواب بالمجلس

تســـتذكر حملة حياة جديدة بصحيفة 
“البـــاد” مشـــوار زراعـــة األعضـــاء في 
البحريـــن، والتي بدأت في تســـعينيات 
القرن الماضي على يد الطبيب الراحل 
جـــورج أبونا، والـــذي كان يحلم بمعية 
عدد من األطباء البحرينيين اآلخرين، 

بمركز متكامل لزراعة األعضاء.
وتعـــود قصـــة هـــذا الحلـــم بعـــد نجاح 
ثالث عملية زراعة لألعضاء آنذاك، مع 
تزايد تســـاؤالت المواطنين عن أهمية 
وجـــود مركز متخصـــص يحتضن هذه 

الجهـــود، أســـوة ببقيـــة الـــدول األخرى 
في المنطقة والعالم.

وقـــال أبونا فثي حوار صحافي قديم: 
“ميزانيـــة المشـــروع ليســـت بالدرجـــة 

التي تعجز المســـؤولين عـــن الخدمات 
الصحيـــة عن إنشـــائه، فهـــي ال تتجاوز 

الـ400 ألف دينار”.
وأضـــاف “أجهـــل أســـباب التأخـــر، ربما 
بالميزانيـــة،  ترتبـــط  ألســـباب  يعـــود 
لكننـــا تقدمنـــا فـــي بدايـــة العـــام 1995 
باقتراح للجهات المســـؤولة في وزارة 
صغيـــرة  وحـــدة  لتأســـيس  الصحـــة، 
لـــم  اآلن  وحتـــى  األعضـــاء،  لزراعـــة 
نحصـــل على جـــواب، وأتوقـــع أن يتم 
ذلك مع التوســـعة الجديدة لمستشفى 

السلمانية”.

مركز زراعة األعضاء... حلم يراود البحرينيين منذ 1995

قالـــت مســـؤولة فـــي شـــركة “إدامـــة”، الـــذراع العقارية لشـــركة 
بتشـــييد  ســـتبدأ  الشـــركة  إن  القابضـــة،  البحريـــن  ممتلـــكات 
فندقيـــن في منطقـــة “باج الجزائـــر”، حيث مـــن المؤمل طرح 
إرســـاء مناقصات المشـــروع والبدء بالتشـــييد في الربع األول 

مـــن العام المقبل 2023. وأضافت رئيســـة قســـم التصاميم في 
شـــركة البحريـــن للتطوير العقاري )إدامة(، شـــيماء نـــور الدين، 
إن مشـــروع الفندقين ســـيقام على أرض واحـــدة، وتم التوقيع 
فـــي وقت ســـابق على عقـــود إدارة الفندقين. وأشـــارت إلى أن 
المشروع في المرحلة الثانية من تطوير باج الجزائر سيشمل 

كذلك تهيئة شاطئ للجمهور.

“إدامة” تبدأ بتشييد فندقين في بالج الجزائر خالل أشهر

)18(

الوزير ومستشار الملك يتجوالن في معرض ضمَّ زوايا فنية لذوي الهمم

محمود فردانإبراهيم الغثيثحسن بوخماس

حسن عبدالرسول

علي الفردان

إبراهيم النهام

)06(

سمو الشيخ خليفة بن علي يشهد ختام مهرجان “وين وبكم” بحضور أكثر من 100 ألف زائر

“الجنوبية” تواصل احتضان مختلف الفعاليات

شهد محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة حفل ختام المهرجان الترفيهي 
الذي أقامه حساب )وين وبكم( اإلعامي، وذلك بحضور 

أكثر من 100 ألف زائر من مملكة البحرين وخارجها.
 وبهـــذه المناســـبة، أكـــد ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة 
الجنوبيـــة تواصـــل رعايـــة واحتضـــان مختلـــف البرامج 

واألنشطة التي تشجع أصحاب المشروعات المحلية من 
رواد أعمـــال وربات البيـــوت لعرض منتجاتهـــم المتميزة 
والمبتكـــرة تعزيـــزًا لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، منوهـــًا 
ســـموه بأن الفعاليات المجتمعية تخدم شـــريحة واسعة 
من المجتمع لما تشـــمله من عروض وأنشـــطة ومنتجات 

)03(متنوعة تناسب مختلف األفراد.

لمراقبة التهديدات وتحديد حركات النشاط الخبيث... قائد القيادة المركزية األميركية لـ“^”:

استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي 
بالشراكة مع القوة البحرية البحرينية

قـــال قائد القيادة المركزية األميركية الجنرال مايكل 
الـــذكاء  أنظمـــة  إن  البـــاد  لصحيفـــة  كوريـــا  إريـــك 
األميركيـــة  المركزيـــة  للقيـــادة  تســـمح  االصطناعـــي 
والقـــوة البحرية الملكية البحرينيـــة بتصنيف كميات 
هائلة من البيانات من أجهزة االستشـــعار التشـــغيلية 
ممـــا يتيـــح لنـــا االســـتفادة مـــن مراقبـــة التهديـــدات 
وحـــركات  أنمـــاط  وتحديـــد  االصطناعـــي،  بالـــذكاء 
النشـــاط الخبيـــث، وبالتالـــي تحســـين التعـــرف علـــى 

الهدف ألنظمتنا البشرية. 
“البـــاد”: تنظيـــم معـــرض  مـــع  فـــي حـــوار  وأضـــاف 
البحريـــن الدولي للطيـــران يعد فرصة إلثبـــات التزام 
وزارة الدفاع واســـتعدادها للمســـاهمة في االستقرار 

اإلقليمي والدفاع عن الدول الشريكة لنا. 
وتابـــع: تســـمح أنظمـــة الـــذكاء االصطناعـــي للقيـــادة 
الملكيـــة  البحريـــة  والقـــوة  األمريكيـــة  المركزيـــة 
البحرينيـــة بتصنيـــف كميـــات هائلة مـــن البيانات من 
أجهزة االستشـــعار التشغيلية مما يتيح لنا االستفادة 

من مراقبة التهديدات بالذكاء االصطناعي، وتحديد 
أنمـــاط وحركات النشـــاط الخبيث، وبالتالي تحســـين 

)03(التعرف على الهدف ألنظمتنا البشرية.

قائد القيادة المركزية األميركية

حوار: راشد الغائب | أعده للنشر: ريناتا عزمي



المنامة - وزارة الخارجية

إدانـــة  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مملكة البحريـــن محاولة اغتيال رئيس 
البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان 
األفغانيـــة  العاصمـــة  فـــي  اإلســـامية 
كابول، معبرة عن تضامنها مع جمهورية 
ورفضهـــا  الصديـــق  وشـــعبها  باكســـتان 

لكافة أعمال العنف والتطرف واإلرهاب 
والمبـــادئ  القيـــم  مـــع  تتنافـــى  التـــي 
األخاقيـــة واإلنســـانية، مؤكدة ضرورة 
حماية البعثات والمقرات الدبلوماســـية 
حســـب األعراف والمواثيـــق التي تنظم 

العمل الدبلوماسي الدولي.

البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان بكابول
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خارج الصندوقمع أو ضـد
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الستالم برامجنا فور بثها، اشترك في خدمة الواتساب:           38400406 تابع التقارير اليومية بالفيديو عبر منصاتنا الرقمية @albiladpress@albiladnews 

زيارة من ذهب!!
حًقــا قــد كانــت زيارة مــن ذهب تلك التي شــرفنا بهــا النائب األول لرئيــس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعــاه والوفد المرافق 
لــه يــوم األربعاء الماضــي، الزيارة من ذهب وأكثر من الذهب، حيث إنها جاءت في 
وقت ينشــد ســموه فيه التعاون بين مختلف فئات المجتمع وعلى رأسها الجامعات 
للمشاركة في مبادرته الكريمة والتي تحمل اسم كرسي خالد بن حمد لجيل الذهب.

مــن العنــوان يمكــن االســتدالل علــى طبيعــة المبــادرة المباركــة، ومن االســم يمكننا 
التقاط تلك الضرورة الحتمية لدعوة الجامعات إلى المشــاركة في دعم الرياضيين 
بمختلــف األلعــاب والرياضــات، وخلــق جيل يحصــد البطوالت ويحقــق الميداليات، 

ويأتي لمملكتنا الغالية باأللقاب القارية والعالمية المرموقة.
لقد كانت زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد للجامعة األهلية تؤكد تلك األهمية التي 
يوليها سموه للجامعات وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تخريج أجيال يافعة قادرة 

على تحقيق البطوالت.
لقد بدأ سمو الشيخ خالد من داخل البيت األكاديمي البحريني وربما تذهب مبادرته 
ألبعــد مــن ذلــك بكثيــر، إلــى محفل يمكن أن يخرجــوا لنا أجيااًل من ذهــب، وإلى كل 
قطاع يمكن أن يضفي على حياتنا رونًقا وجمااًل وانتصارات على مختلف الصعد.

لقــد تشــرفت الجامعــة األهلية بقدوم ســمو الشــيخ خالــد حفظه هللا ورعــاه يرافقه 
عــدد مــن أعضــاء هيئــة الشــباب والرياضــة إلــى جانــب طبًعا ذلــك الحضــور الكريم 
لســعادة الدكتورة الشــيخة رنا بنت عيســى بن دعيج آل خليفة نائب رئيس مجلس 

األمناء األمين العام لمجلس التعليم العالي وفقها هللا.
ومــن حســن الطالــع أنــه كان متواجــًدا في تلك المناســبة الســعيدة الرئيــس الجديد 
لجامعــة برونيــل البريطانيــة علــى رأس وفــد لزيــارة الجامعــة األهليــة، حيث كانت 
بمثابة فرصة ذهبية أخرى لالتقاء بســمو الشــيخ خالد وتأكيد دعم الدولة للتعاون 

مع الجامعات العالمية العريقة.
ومهمــا قلــت أو كتبــت، فــإن أجــواء البهجــة والســعادة التــي أضفتهــا زيــارة ســموه 
للجامعة األهلية قد تجاوزت كل التوقعات، حيث التقت القلوب والنفوس واأليادي 
المؤمنــة علــى هــدف واحــد، وأصبــح لــدى المملكة حصــون ودروع ومؤسســات، بل 
وأصبــح لــدى المنظومــة الرياضيــة فــي الباد أســاس يمكن البنــاء والتعويــل عليه، 
تماًما مثلما صارت لدينا القواعد الفكرية التي يمكن من خالها إطاق لفيف معتبر 
من الشباب الصحيح الذي يستطيع حصد البطوالت ورفع الرايات، واالرتقاء باسم 

مملكتنا عالًيا في مختلف المحافل والمسابقات.
إن زيــارة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد جــاءت بــرًدا وســاًما علــى جميــع أعضــاء 
الهيئتين األكاديمية واإلدارية بالجامعة األهلية، حيث إنها ستدخل ضمن الزيارات 
التاريخيــة التــي تؤســس لقيام تعاون مســتقبلي بين صناعة القــرار والجامعات، تم 

بين هرم اإلدارة األعلى في الدولة وقواعده األكاديمية والتنويرية العريقة.
لقد شــهدت الجامعة األهلية عرًســا احتفالًيا موازًيا لذلك العرس الذي أطلق منهجه 
ســمو الشــيخ خالد بكرســيه الذهبي لألجيال القادرة على تحقيق التفوق واإلنجاز، 
من هنا كان البد وأن تكون الجامعات كل الجامعات على أهبة االستعداد ومن بينها 
جامعتنا الفتية؛ لكي تضع يدها في يد سموه، نشد عليها بقلوبنا ونفوسنا المطمئنة، 
ونؤازرهــا بعقولنــا وعلومنــا وإمكانيــات شــبابنا الواعــد فــي كل محفــل وكل مجال، 
وأهًا وسهًا بك دائًما يا ضيفنا الكبير في جامعتك األهلية، أهًا وسهًا بسموكم.

استعراض مخرجات الدورة الثانية من “جائزة األميرة سبيكة”د. عبداهلل الحواج
األنصاري بحثت التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة

عقـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري اجتمـــاع عمـــل 
مـــع ســـيما بحـــوث وكيلـــة األميـــن العام 
التنفيذيـــة  والمديـــرة  المتحـــدة  لألمـــم 
لهيئـــة األمـــم المتحـــدة للمرأة، ورئيســـة 
لجنـــة التحكيم الدوليـــة لجائزة األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية 
لتمكيـــن المـــرأة بحضور وزيـــرة التنمية 

المستدامة نور علي الخليف.
خـــاص  بشـــكل  االجتمـــاع  وبحـــث 
مخرجـــات الـــدورة الثانيـــة مـــن “جائزة 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
العالميـــة لتمكين المـــرأة”، والتي أثبتت 
فاعليتها كقناة تعاون وتنسيق وشراكة 
بيـــن مملكـــة البحرين واألمـــم المتحدة، 
وجميـــع  الطرفيـــن،  مصلحـــة  فيـــه  لمـــا 

الدول الســـاعية من أجـــل تمكين المرأة 
وتقدمهـــا، إلـــى جانـــب ســـبل التنســـيق 
المشـــترك للترويج لمخرجاتها ونتائجها 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والعالمي، مع 
التأكيـــد علـــى مـــا تشـــهده الجائـــزة في 
دورتها الثانية من انتشار عالمي وإقبال 
نوعـــي متزايـــد، إضافـــة إلـــى دور لجنة 
تحكيـــم الجائزة فـــي تطويـــر معاييرها 

بما يواكب التطورات العالمية.
التعـــاون  أيضـــا  االجتمـــاع  وناقـــش 
المشـــترك بيـــن المجلـــس األعلـــى للمرأة 
وهيئة األمم المتحدة للمرأة والمبادرات 
القائمة والمســـتقبلية، بما في ذلك خطة 
تشـــغيل مكتـــب هيئـــة األمـــم المتحـــدة 
للمـــرأة فـــي مملكـــة البحريـــن، وتوطيد 
ســـبل التعاون في المرحلـــة المقبلة بناًء 

علـــى مـــا تـــم التوصـــل لـــه من مشـــاريع 
مشتركة.

كما اســـتعرض االجتماع الشـــوط الكبير 
الذي قطعته مملكة البحرين في تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المرتبطـــة 
بشـــكل مباشـــر بالمرأة، إضافة إلى تميز 
تجربـــة مكاتـــب الحمايـــة األســـرية في 
مراكـــز الشـــرطة ودورهـــا فـــي احتـــواء 
قضايا العنف األســـري، وإمكانية تعميم 
هذه التجربة الوطنيـــة المتقدمة عالميا 
من خـــال هيئة األمم المتحـــدة للمرأة، 
إضافـــة إلى وضع تصور جديد للتوســـع 
في تقريـــر التوازن بين الجنســـين الذي 
تصدره مملكة البحرين، وبما يسهم في 
تعظيم أثره في مجال ردم الفجوة بين 
الجنسين في مجاالت محددة خصوصا 

المجاالت التنموية واالقتصادية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

اجتماع األمين العام للمجلس األعلى للمرأة مع المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة

حميدان يشيد بالمساهمات اإليجابية للمنظمات النقابية
مطلًعا على أهداف “الحر للمتقاعدين”

 التقـــى وزير العمـــل، جميل  حميدان، 
رئيـــس المجلـــس التنفيـــذي لاتحـــاد 
الحر لنقابات عمـــال البحرين، يعقوب 
رئيـــس  يرافقـــه  محمـــد،   يوســـف 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة مركـــز الحـــر 
للمتقاعدين )تحت التأســـيس(، وذلك 

في مكتبه بالوزارة.
وتـــم خـــال اللقـــاء اســـتعراض أهـــم 
والمكتســـبات  النقابيـــة  المنجـــزات 
العماليـــة التي تحققـــت للعمل النقابي 
بمملكـــة البحريـــن، إضافـــة إلـــى بحث 
العمـــل  وزارة  بيـــن  التعـــاون  تعزيـــز 
والمنظمات النقابيـــة في إطار الحوار 
اإلنتـــاج  أطـــراف  بيـــن  االجتماعـــي 

الثاثة.
وقد اطلع الوزير على أهداف مشروع 

مركز الحـــر للمتقاعدين، الـــذي يعتزم 
االتحاد اطاقه فـــي المرحلة المقبلة، 
والـــذي يضـــم نخبـــة مـــن المتقاعدين 
ويهـــدف الى خدمة هـــذه الفئة وحثها 
واالســـتفادة  العطـــاء  مواصلـــة  علـــى 
مـــن خبراتهـــا الطويلـــة بمـــا فـــي ذلـــك 

المساهمة في وضع الخطط وتدريب 
األجيـــال  ورفـــد  الشـــابة  الطاقـــات 
بالمعرفـــة لتطوير أدائها الوظيفي، لما 
يملكونـــه من خبـــرات متراكمـــة تعود 

بالفائدة على الجميع.
وأكد حميدان المســـاهمات اإليجابية 

التـــي تقـــوم بهـــا المنظمـــات النقابيـــة، 
الفتـــا فـــي هذا الســـياق إلى التنســـيق 
العمـــل  بيئـــة  لتحســـين  المشـــترك 
وجعلهـــا محفزة على العطـــاء والتميز 
وزيادة اإلنتاجية في منشـــآت القطاع 

الخاص.
بدوره، أشاد رئيس المجلس التنفيذي 
لاتحـــاد الحر لنقابـــات عمال البحرين 
بالتعـــاون القائـــم بيـــن الجانبين، الفتا 
إلى دعم وزارة العمل للموارد البشرية 
وســـعيها الـــدؤوب لتوفيـــر بيئة العمل 
النقابي المشجعة على المبادرات التي 
تســـهم فـــي تعزيـــز المســـيرة النقابيـــة 
وبما تخدم مصلحة الجميع، ومتطلعا 
لمزيد من التعاون بين أطراف اإلنتاج 
الثاثة للمحافظة على استدامة النمو 

في مختلف القطاعات اإلنتاجية.

المنامة - وزارة العمل

حميدان متوسطًا أعضاء االتحاد الحر

بحث رفع مستوى الوعي وإبراز السالمة على الطرق العالمية
تـــرأس وكيـــل وزارة الداخلية عضو 
لصنـــدوق  االستشـــاري  المجلـــس 
علـــى  للســـامة  المتحـــدة  األمـــم 
الطرق الشـــيخ ناصر بن عبدالرحمن 
البحريـــن  آل خليفـــة، وفـــد مملكـــة 
المجلـــس  اجتمـــاع  فـــي  المشـــارك 
االستشاري لصندوق األمم المتحدة 
في دورته الســـابعة، والذي عقد في 

مقر األمم المتحدة بجنيف.
وخال االجتماع تم مناقشـــة آليات 
رفع مســـتوى الوعي وإبراز السامة 
كأولويـــة  العالميـــة  الطـــرق  علـــى 
العالـــم  حـــول  اإلنمائيـــة  للمســـاعدة 
باإلضافـــة إلى بحث مصـــادر الدعم 
المختلفة؛ لتحقيق أهداف الصندوق 

وتنفيذ مشاريعه المستقبلية.

المنامة - وزارة الداخلية
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شهد محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة حفل ختام المهرجان الترفيهي الذي أقامه 
حساب )وين وبكم( اإلعالمي، وذلك بحضور أكثر من 100 ألف 

زائر من مملكة البحرين وخارجها.
الجنوبية  المحافظة  أن  المحافظ  سمو  أكــد  المناسبة،  وبهذه 
تــواصــل رعــايــة واحــتــضــان مختلف الــبــرامــج واألنــشــطــة التي 
ــات  ورب أعــمــال  رواد  مــن  المحلية  الــمــشــاريــع  أصــحــاب  تشجع 
لمبدأ  تعزيزا  والمبتكرة  المتميزة  منتجاتهم  لعرض  البيوت 
المجتمعية  الفعاليات  بأن  سموه  منوها  المجتمعية،  الشراكة 
عــروض  مــن  تشمله  لما  المجتمع  مــن  واســعــة  شريحة  تــخــدم 
مشيدا  األفـــراد،  مختلف  تناسب  متنوعة  ومنتجات  وأنشطة 
سموه بمستوى التنظيم وباختيار المحافظة الجنوبية كوجهة 
يقام  المهرجان  كون  المجتمعية،  الفعاليات  الحتضان  مميزة 
من  المملكة  تشهده  ما  مع  بالتزامن  المحافظة  في  مــرة  ألول 

مناسبات وطنية بارزة خالل هذه الفترة.
مشارك  محل   100 من  أكثر  على  المهرجان،  اشتمل  وقد  هذا 
كالبرامج  منوعة  وقطاعات  والعالمية  المحلية  المشاريع  من 
إلى  األســـرة،  ومستلزمات  والمقاهي،  والمطاعم  والفعاليات، 
عروض  إقامة  إلى  باإلضافة  لألطفال،  ترفيهية  ألعاب  جانب 

ثقافية وفنية محلية ودولية.
من جانبهم، أشاد القائمون على المهرجان بالنجاح الباهر الذي 
الجنوبية،  المحافظة  نطاق  في  إقامته  عبر  المهرجان  حققه 
المحافظة  قبل سمو محافظ  الالمحدود من  بالدعم  مشيدين 
كحلقة  المحافظة  مع  والشراكة  التنسيق  ومستوى  الجنوبية 
وصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، األمر الذي أسهم 

في تنظيم وإنجاح المهرجان وفق أعلى المستويات.

المنامة - وزارة الداخلية

“الجنوبية” تـواصــل احتضــان مختلف الفعــاليـــات
سمو الشيخ خليفة بن علي يشهد ختام مهرجان “وين وبكم” بحضور أكثر من 100 الف زائر

قــال قائــد القيادة المركزية األميركيــة الجنرال مايكل إريك كوريال لصحيفة 
البــالد بــأن أنظمــة الــذكاء االصطناعــي تســمح للقيــادة المركزيــة األمريكيــة 
والقــوة البحريــة الملكيــة البحرينيــة بتصنيف كميــات هائلة مــن البيانات من 
أجهزة االستشــعار التشــغيلية مما يتيح لنا االستفادة من مراقبة التهديدات 
بالــذكاء االصطناعــي، وتحديــد أنمــاط وحــركات النشــاط الخبيــث، وبالتالي 

تحسين التعرف على الهدف ألنظمتنا البشرية. 
وأضــاف فــي حوار مع “البــالد”: تنظيم معرض البحرين الدولــي للطيران يعد 
فرصــة إلثبــات التــزام وزارة الدفــاع واســتعدادها للمســاهمة فــي االســتقرار 

اإلقليمي والدفاع عن الدول الشريكة لنا. وفيما يأتي نص الحوار:

التهديدات

 يوجد تعاون عسكري متقدم بينكم  «
مع القوة البحرية الملكية البحرينية 
بشأن دمج أنظمة الذكاء الصناعي، 

فما أبرز النتائج الملموسة من 
استخدام هذه األنظمة المتقدمة؟

االصطناعي  الــذكــاء  أنظمة  تسمح   -
والقوة  األمريكية  المركزية  للقيادة 
بتصنيف  البحرينية  الملكية  البحرية 
البيانات من أجهزة  كميات هائلة من 
لنا  يتيح  مما  التشغيلية  االستشعار 
االســتــفــادة مــن مــراقــبــة الــتــهــديــدات 
أنماط  وتحديد  االصطناعي،  بالذكاء 
وبالتالي  الخبيث،  النشاط  وحركات 
تحسين التعرف على الهدف ألنظمتنا 

البشرية. 
ــجــهــود بعد  ــقــد تـــم تــعــزيــز هـــذه ال ول
إنشاء فرقة العمل 59 التابعة للقيادة 
تستخدم  والتي  األمريكية  المركزية 
ــن الــســفــن  ــ ــة مـ ــنـــوعـ ــتـ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
والمتقدمة،  المأهولة  غير  السطحية 

الذكاء  وأنظمة  الجوية،  والمنصات 
ــقــوة  ــع ال االصــطــنــاعــي بــالــشــراكــة مـ

البحرية الملكية البحرينية.
ويــعــمــل فــريــق الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق 
ــقــطــاع الــصــنــاعــي،  مـــع خـــبـــراء مـــن ال
إلى  باإلضافة  األكاديمية،  واألوســاط 
المالحظات  لتقديم  آخــريــن،  خــبــراء 
الــتــشــغــيــلــيــة، والــمــســاعــدة فـــي دفــع 
أن  كما  ــام.  األمــ إلــى  االبــتــكــار  عملية 
الــذكــاء  على  القائمة  األنــظــمــة  بعض 
ــا فــي  ــًيـ ــالـ ــي تـــســـاهـــم حـ ــاعـ ــنـ ــطـ االصـ
لتعزيز  اليومية؛  العمليات  تحسين 

المراقبة البحرية.

االستقرار اإلقليمي

 التقيتم في أكتوبر الماضي بالقائد  «
العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، فإلى 

أين وصلت جهود التنسيق العسكرية 
بينكم مع قوة الدفاع في صالح تطوير 

عالقات التعاون في الشأن الدفاعي 
بين البلدين الصديقين؟

ــمــاضــي،  ــذ اجـــتـــمـــاع أكـــتـــوبـــر ال - مــن
واصلنا التأكيد على نهج إستراتيجي 
للعالقة  المستمر  التعزيز  على  يركز 
المتحدة  الـــواليـــات  بــيــن  الــعــســكــريــة 
ــبــحــريــن؛ لــذا  األمــريــكــيــة ومــمــلــكــة ال

المرتبطة  المتزايدة  التعقيدات  فــإن 
ــتــهــديــدات اإلقــلــيــمــيــة، والــتــطــور  ــال ب
من  الــجــويــة  األنــظــمــة  فــي  المستمر 
دون طيار، فضالً عن قدرة الصواريخ 
ــعــالقــة  ــبــالــيــســتــيــة تــجــعــل هــــذه ال ال

العسكرية أكثر أهمية. 
يــشــار أن تــنــظــيــم مــعــرض الــبــحــريــن 
ــي لــلــطــيــران، والـــذي أقــيــم منذ  ــدول ال
الجوية،  الصخير  قاعدة  في  أسابيع 
يعد فرصة إلثبات التزام وزارة الدفاع 
واستعدادها للمساهمة في االستقرار 
اإلقليمي والدفاع عن الدول الشريكة 

لنا.

مشهد التهديدات

تعتبر الهجمات السيبرانية اليوم  «
هي إحدى أدوات حروب المستقبل، 
فما جهودكم للتنسيق مع الجهات 

البحرينية للتصدي لمخاطر هذا 
النوع من الهجمات؟

- نـــظـــًرا لــتــطــور مــشــهــد الــتــهــديــدات 
مثل  الحيوية  المجاالت  في  والتقدم 
الـــروبـــوتـــات، والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
لالبتكار  للغاية  ملحة  حــاجــة  بـــرزت 

السريع. 
لتسريع  تستعد  الــمــركــزيــة  والــقــيــادة 

قدراتها من خالل التجريب واالبتكار 
فـــي هــــذه الــلــحــظــة الـــحـــرجـــة، حيث 
وعن  يومي  بشكل  خصومنا  يراقب 
الــتــزام  إلــى تــذبــذب  كثب أي إشـــارة 
باألمن  األمريكية  المتحدة  الواليات 
األعــداء  وإن  المنطقة،  في  المشترك 
فرص  أي  مــن  لالستفادة  مستعدون 
قد تظهر؛ لذا يجب علينا أال نمنحهم 

أي شيء.
دفــاع  لقوة  الــعــام  القائد  التقيت  لقد 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، وقادة كبار آخرين 
من قوة دفاع البحرين، ولقد تباحثنا 
التهديد  مجاالت  حول  مكثف  بشكل 
المستجدة، وكيف يمكننا التكيف مع 

البيئة المتغيرة. 
التدريبات  إلــى ذلــك، فــإن  بــاإلضــافــة 
ــتــدريــبــات  مــتــعــددة الــجــنــســيــات، وال
المشتركة تعزز قابلية التشغيل البيني 

األمر الذي سيعزز األمن اإلقليمي.

استخدام أنظمة الذكاء االصطناعي بالشراكة مع القوة البحرية البحرينية
لمراقبة التهديدات وتحديد حركات النشاط الخبيث... قائد القيادة المركزية األميركية لـ “^”:

اإلقليمي االستقرار  في  للمساهمة  االلتزام  إلثبات  فرصة  للطيران  الدولي  البحرين  معرض 
حوار: راشد الغائب - أعده للنشر: ريناتا عزمي

قائد القيادة المركزية األميركية

بعض األنظمة القائمة على الذكاء 
االصطناعي تساهم في تعزيز المراقبة البحرية

القيادة المركزية تستعد لتسريع قدراتها
من خالل التجريب واالبتكار



عليــاء العــالي

إيمـــان آل شريـــف

المشــروع  بدايــة  منــذ  البحرينيــة  للمــرأة  مكتســبات  مــن  تحقــق  مــا  إن 
الجــادة  السياســية  اإلرادة  يعكــس  المعظــم  البــاد  لعاهــل  اإلصاحــي 
والصادقــة لمشــاركة المــرأة، ودعم وصولهــا لمواقع صنع القــرار، وضمان 
تكافــؤ فرصهــا لبنــاء المســتقبل الواعــد الــذي ينشــده الجميع لهــذا الوطن 
العزيــز”.. هــذه المقولــة الكبيــرة بمعانيهــا ومضامينهــا لقرينــة عاهل الباد 
المعظــم رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة 
ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفة، أبدعت في اختيارهــا رئيس لجنة تكافؤ 
الفــرص بصنــدوق العمــل )“تمكيــن(” علياء العالــي، لندخل معهــا في حوار 

زاخر بالمعلومات في السطور التالية...
مــا أبــرز الدالئــل، وفــق نظرتكــم، التــي 
وتقــدم  البحرينيــة  المــرأة  دور  ترســخ 
إنجازاتها ومسيرتها في خدمة الوطن؟

البحرينيــة  المــرأة  إن  القــول  يشــرفني 
اســتطاعت تحقيــق نجاحــات متواصلــة 
ظــل  فــي  متعــددة  وطنيــة  ومكتســبات 
المســيرة التنموية الشــاملة التي تشهدها 
مملكــة البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب 

الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ملــك البــالد المعظــم حفظــه هللا وبرعاية 
كريمــة من صاحب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد 
تمكنــت  الــوزراء، حيــث  رئيــس مجلــس 
مناصــب  تبــوء  مــن  البحرينيــة  المــرأة 
قياديــة مرموقــة عززت مكانتهــا ودورها، 
محلًيــا وإقليمًيــا وعالمًيــا. فمنــذ تأســيس 

أمــر  بموجــب  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
لجاللــة  استشــارية  كجهــة  ســاٍم  ملكــي 
الملــك المعظــم حفظــه هللا ورعــاه، تمكن 
المجلــس مــن وضــع أســس ثابتــة ليكــون 
مرجًعا رسمًيا وبيت للخبرة والمعرفة في 
شــؤون المــرأة علــى المســتوى اإلقليمــي، 
باإلضافــة إلى المبادرات واإلنجازات غير 
المســبوقة التي وضعت المرأة البحرينية 
أعطتهــا  والتــي  الــدول  خارطــة  علــى 
وجودهــا وكيانها، فصــارت تنافس المرأة 
فــي الــدول المتقدمــة على صعيــد مجال 

الحقوق والعمل والواجبات. 
إن هــذه الرؤيــة الحكيمة قد مكنت جميع 
الجهــات المعنيــة بالمملكة مــن تعزيز دور 
المرأة اجتماعًيا ووطنًيا ومن أداء دورها 
الفاعل في تنفيذ اإلســتراتيجية الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية.
لفتــة  وطنيــة  ومكتســبات  نجاحــات 
موفقــة مــن جانبكــم، وهــي تقودنــا إلــى 
هــذا الســؤال: إلــى أي مــدى أســهم يــوم 
مســاهمة  إبــراز  فــي  البحرينيــة  المــرأة 
المــرأة البحرينيــة فــي مســيرة التنميــة 
الوطنيــة؟ ومــاذا عن دور "تمكين" على 

هذا الصعيد؟
تعتبــر مبــادرة يــوم المــرأة البحرينيــة من 
يعقدهــا  التــي  الفاعلــة  المبــادرات  أهــم 
مــن  فــي األول  للمــرأة  األعلــى  المجلــس 
ديســمبر مــن كل عــام برعايــة كريمــة مــن 
لدن صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المعظــم رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة 
حفظهــا هللا تحــت مظلة شــعار المناســبة 
الرئيسي "قرأت.. تعلمت.. شاركت"، وهو 
شــعار ينطلــق من عراقــة البدايات األولى 
ويواصــل  البحرينيــة  للمــرأة  والمبكــرة 
الواعــدة  مشــاركتها  ســماء  فــي  تحليقــه 
والطموحــة، حيــث ركــزت هــذه المبــادرة 
علــى االحتفــاء بجميــع مجاالت مشــاركة 
العمــل  قطاعــات  فــي  البحرينيــة  المــرأة 
واإلنتــاج وفــي الحياة العامــة، عبر تعزيز 
عدد من البرامج والفعاليات الخاصة بهذا 
اليوم. وبناء على ذلك، فقد ساهمت هذه 
المبــادرات فــي تطويــر أوجــه ومجــاالت 
وتعظيــم  البحرينيــة  المــرأة  مشــاركة 
أثرهــا. إن يــوم المــرأة البحرينيــة يهــدف 
إلــى تســليط الضــوء علــى األثــر التنمــوي 
المتحقــق كنتيجة لتنفيذ الخطة الوطنية 

لنهوض المرأة البحرينية. 
وبناء على ذلك، فقد حرص "تمكين" في 

كل عــام علــى اســتعراض أهــم المبادرات 
والبرامــج المقدمــة للمــرأة، والتــي تســهم 
عبــر  االقتصاديــة  مشــاركته  رفــع  فــي 
اإلعــالم  ووســائل  اإللكترونــي  موقعــه 
الرســمية وقنــوات التواصــل االجتماعي، 
إضافــة إلــى االحتفــاء ســنويا بهــذا اليوم 
داخل المؤسســة لتأكيد أهمية دور المرأة 
أهميــة  وتأكيــد  الموظفيــن  بيــن  العاملــة 

دورها في نجاح عمل المؤسسة. 
شــهد تمكيــن المــرأة مبــادرات حضارية 
تحــت إشــراف صاحبــة الســمو الملكــي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
ونحــن نســير فــي العقــد الثالــث من عمر 
المجلــس، مــا أبــرز أوجــه التعــاون بيــن 

المجلس و"تمكين"؟
منــذ التأســيس، كان دعم مشــاركة المرأة 
أهــداف  االقتصاديــة هدفــا أساســيا مــن 
نحــو  ســعيا  اإلســتراتيجية؛  "تمكيــن" 
تمكينهــا فــي ريــادة األعمــال وفــي ســوق 
مهاراتهــا  تطويــر  إلــى  باإلضافــة  العمــل، 
محليــا  المنافســة  علــى  قــادرة  وجعلهــا 
ودوليــا. وعليــه عقــد "تمكيــن" شــراكات 
الجهــات  مــن  العديــد  مــع  عــدة  محليــة 
المجلــس األعلــى  المعنيــة وعلــى رأســها 
فــي  البحرينيــة  المــرأة  لتمكيــن  للمــرأة؛ 
المبــادرات  أهــم  ومــن  عــدة،  مجــاالت 

المشتركة:
1. برنامج ريادات: ويهدف إلى مساعدة 
وتنميــة  تطويــر  علــى  األعمــال  رائــدات 
األدوات  توفيــر  خــالل  مــن  مؤسســاتهن 
التي يحتجنها لزيادة فرصهن في النجاح 
نؤمــن  نحــن  المملكــة.  خــارج  والتوســع 
بقدراتهن كرائدات أعمال بحرينيات على 
دعــم النمــو االقتصادي للمملكــة وإحداث 
تأثيــر تحويلــي فــي المشــهد االقتصــادي. 
لذلــك، نحن هنا لتمكين المــرأة البحرينية 
التجاريــة  مشــروعاتها  فــي  النجــاح  مــن 
وتحقيــق أهدافها، عبر تزويدها بالتمويل 
إلطــالق وتنميــة أعمالهــا. حيــث يســاعد 
برنامــج "ريــادات" المــرأة البحرينيــة في 
تســريع نمــو أعمالهــا ودعــم توســعها مــن 
خــالل توفير فــرص حصولها على تمويل 
يتوافق مع الشــريعة اإلسالمية وبشروط 

مناسبة.
2. تفعيــل التــوازن بين الجنســين داخل 
وخــارج "تمكيــن": حرصنا فــي "تمكين" 
على تأسيس لجنة داخلية لتكافؤ الفرص، 
وتفعيــل الخطــة الوطنيــة لنهــوض المرأة 
البحرينيــة، حيث اســتطاع "تمكين" عبر 

تأســيس لجنــة تكافــؤ الفــرص أن يكــون 
األنمــوذج  تفعيــل  فــي  أساســًيا  شــريًكا 
المــرأة،  احتياجــات  إلدمــاج  الوطنــي 
وتعزيــز دور هذه اللجنة لتقدم المســاندة 
المســتويات،  لهــا علــى مختلــف  والدعــم 
ولتحقيــق األثر المســتدام من تفعيل هذا 
النمــوذج فــي ظــل الشــراكة المثمــرة مــع 
المجلــس األعلــى للمرأة في هــذا الجانب، 
رؤيــة  تنفيــذ  علــى  "تمكيــن"  حــرص 
المجلــس في تنفيــذ مبادرات لجنة تكافؤ 
المتعلقــة  السياســات  لتطويــر  الفــرص 
بالمرأة واألســرة لدعم بيئــة العمل للمرأة، 
بمــا في ذلك على ســبيل المثال ال الحصر 
المساواة والسالمة في العمل، وسياسات 
التوازن األســري إضافة إلى العمل المرن، 
إضافــة إلــى تقديــم المالحظــات والــرؤى 
لتحســين فعاليــة خدمات الدعــم الحالية 

وتقديم خدمات دعم جديدة.
المميــز  الســرد  هــذا  بعــد  الرائــع  مــن 
خطــة  "تمكيــن"  لــدى  هــل  نســأل:  أن 
مستقبلية تشــتمل على اتجاهات تكافؤ 
الفرص والتوازن بين الجنسين، وكذلك 
ريــادة  دعــم  مشــروعات  صعيــد  علــى 

المرأة في مجال األعمال؟
نحرص على الحفاظ على معدالت التوازن 
علــى الصعيــد الداخلــي والخارجي، حيث 
الجديــدة،  الصنــدوق  إســتراتيجية  تركــز 
اإلســتراتيجية  فريــق  أطلقهــا  التــي 
والتحول، على أهمية رفع شــمولية ســوق 
العمــل مــن خــالل متابعــة نســب مشــاركة 
للتأكــد مــن حصــول  البرامــج  المــرأة فــي 
أي  وإجــراء  الــالزم  الدعــم  علــى  المــرأة 
تعديــالت إن لــزم األمــر. كمــا يقــوم فريــق 
مــن  عــدد  علــى  بالعمــل  اإلســتراتيجية 
البحــوث التقنيــة مثل تقريــر قياس األداء 
المؤسســي، الــذي يتم عرضه علــى اإلدارة 
والــذي انبثــق منــه حديثــا قــرار بتضميــن 
المقترحــات بشــأن تطويــر الدعــم الموجــه 

للمرأة في الخطة السنوية القادمة. 

وإضافــة إلــى طــرح البرامــج المخصصــة 
للتمويــل،  ريــادات  برنامــج  مثــل  للمــرأة 
فإنــه يمكــن للمــرأة التقــدم لجميــع برامج 
"تمكيــن" األخــرى المتاحــة للجميــع. كمــا 
يوجد لدينا فريق مختص بجمع وتحليل 
البيانــات المتعلقــة بالبرامج، مــا يرفع من 
دوريــة المعلومــات المتاحة عن اســتفادة 
فــي خلــق  التغييــر يســهم  المــرأة، وهــذا 

الفرص.

دون ريــب، نرفــع القبعــة لكثيــر مــن المبادرات والبرامج التي اســتطاع صندوق العمل )"تمكيــن(" أن ينفذها بنجاح منقطع النظير.. ترى مــا أصداء مبادرة امتياز 
الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة، وما أهم مخرجاتها؟ كان ذلك سؤال المدخل في حوارنا مع المدير التنفيذي إلدارة المواهب والخدمات في ""تمكين"" 
إيمان آل شريف؛ لتجيب بالقول ""ال شك أن هذه المبادرات الداعمة لسيدات ورائدات األعمال تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في عالم ريادة األعمال وتأكيد 
قدرتهــا فــي التميــز والمســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي عبــر خلق فــرص عمل لهــا وللكوادر الوطنيــة"". وتواصــل حديثها "نحــن فخورون بوجــود مثل هذه 
المبــادرات الداعمــة فــي منظومــة ريــادة األعمال البحرينية التي تشــجع المــرأة البحرينية على العطاء واإلبــداع وتحقيق مزيد من اإلنجــازات الريادية التي من 
شأنها أن تعزز من تنافسية المرأة محليا ودوليا وتساهم في إبراز جهودها ودورها في هذا المجال". عاوة على ذلك، وخال السنوات الماضية، عملت مبادرة 
امتياز الشــرف لرائدة األعمال البحرينية على إبراز قصص النجاح لشــابات بحرينيات اســتطعن أن يتفوقن في ريادة األعمال في مجاالت مختلفة، ولتشــجيع 

المرأة على دخول مجال العمل الحر باعتباره أحد الخيارات المتاحة أمام المرأة البحرينية للمشاركة الفاعلة في بناء وطنها واستدامة نهضته.
علــى  الداخليــة  السياســات  تعمــل  كيــف 
تمكيــن دور الموظفــة البحرينيــة العاملــة 

في صندوق العمل )تمكين(؟
حــرص "تمكيــن" علــى طــرح العديــد مــن 
المبــادرات والسياســات الداخليــة مــن أجل 
بيئــة  فــي  واألســرة  المــرأة  احتيــاج  دمــج 

العمل منها:
 4 إضافــة  إمــكان  الوضــع:  إجــازة  تمديــد 
أشــهر مــن دون راتــب بعــد إجــازة الوضــع 
اشــتراكات  بدفــع  "تمكيــن"  يقــوم  حيــث 

التأمين االجتماعي بالنيابة عن الموظفة. 
ســاعات الرعايــة: تبــدأ بعــد الرجــوع مــن 
إجــازة الوضــع وتســتمر حتــى يبلــغ الطفــل 

26 شهرا.
إجــازة  المــرأة  منــح  إجهــاض:  إجــازة   •
مرضيــة لمــدة 14 يوما ال تخصم من رصيد 

إجازاتها المرضية.
إجازة أبوة: تم رفع عدد أيام إجازة األبوة 
إلــى 3 أيــام بحيــث يحق لآلبــاء أخذها في 
والدة  مــن  األول  أســبوع  خــالل  يــوم  أي 

الطفل. 

إجــازة الحــداد: تــم رفــع عــدد أيــام إجــازة 
الحداد لألقارب من الدرجة األولى والثانية 
إلــى 5 أيــام مع اإلبقاء علــى اإلجازة لمدة 3 

أيام لألقارب من الدرجة الثالثة والرابعة.
العمــل مــن المنــزل: تحديــد نســب العمــل 
شــمل جميــع الموظفيــن مــن دون اســتثناء 

خالل الجائحة ومستمر حتى اآلن.

بالتأكيــد، ســيكون مــن األهميــة بمكان أن 
المتحققــة، فمــا  المنجــزات  نتعــرف علــى 

هي؟
حصــد صندوق العمل )تمكيــن( حديثا على 
جائــزة "االبتــكار في إشــراك الموظفين في 
القطــاع العام" في القمة الســنوية العاشــرة 
للمــوارد البشــرية الحكوميــة لــدول مجلس 
التعاون الخليجي 2022، والتي عقدت في 
أبوظبــي بدولة اإلمــارات العربية المتحدة. 
حيــث تأتــي هــذه الجائــزة امتــداًدا لجهــود 
والتــي  "تمكيــن"،  فــي  المواهــب  إدارة 
تحــرص علــى إثــراء تجربــة الموظفيــن، ما 
اإلنتاجيــة وتجربــة  علــى  إيجاًبــا  ينعكــس 

العمــالء، حيث تعد جوائز الموارد البشــرية 
الحكوميــة لدول مجلس التعاون الخليجي 
مــن أكثــر الجوائــز المرموقــة فــي المنطقــة 
فــي مجــال المــوارد البشــرية، وتهــدف إلى 
تســليط الضــوء علــى منجــزات مؤسســات 
أظهــروا  ممــن  واألفــراد  العــام  القطــاع 
قيادتهــم المثالية في دفع تطور الموظفين 
فــي مجــاالت متعــددة مثــل إدارة المــوارد 
والتخطيــط  المؤسســي،  التنــوع  البشــرية، 
اإلســتراتيجي. وتكرم الجائزة المؤسســات 
فــي  متخصصــة  فئــة   20 عبــر  واألفــراد 
الجوانب التي أظهروا تميًزا فيها. ولم يكن 
ليتحقق هذا اإلنجاز لوال وجود فريق عمل 
متخصص وشغوف يؤمن بمهمته المتمثلة 
فــي تعزيز دور الموظفين داخل المؤسســة 
ومنحهــم تجربة عمــل مميــزة. وتعتبر هذه 
الجائزة نقطة البداية لمسيرتنا في ترسيخ 
ثقافة الشفافية واالبتكار، وعليه سنحرص 
علــى توظيف تجربة عملنا واالســتفادة من 
أفضــل الممارســات وأحــدث التطورات في 
مجــال إدارة الموارد البشــرية للحفاظ على 

بيئة عمل منتجة وصحية في "تمكين".
التكريــم  علــى  حصــل  "تمكيــن"  يذكــرأن 
واإلشــادة الدولية بفضل مبادراته المبتكرة 
تحققــت  والتــي  الموظفيــن،  إدمــاج  فــي 
مــن خــالل تنفيــذ 10 مبــادرات فريــدة مــن 
نوعهــا في المؤسســة خالل العــام الماضي. 
وتضمنــت المبــادرات وضــع قيم مؤسســية 
موحــدة تــم تصميمهــا داخلًيــا للموظفيــن، 
كمــا تم إطالق خدمــة الموظف االفتراضي 
للتفاعــل مــع الموظفيــن، إضافة إلــى تعزيز 
الشــفافية  علــى  قائمــة  مؤسســية  بيئــة 
مــع  المباشــر  والتواصــل  والموضوعيــة 
اإلدارة، إلى جانب طرح عدد من المبادرات 
المحفــزة لخلــق بيئة عمــل صحية ومحفزة 
يســعى  ذلــك  علــى  عــالوة  للموظفيــن. 
"تمكيــن" إلــى تطوير الكفــاءات البحرينية 
وإعطائهم فرصا تدريبية متميزة من خالل 
توفيــر عــدد من الفــرص التدريبيــة وتنفيذ 
علــى  والتدريــب  العمــل  ورش  مــن  عــدد 
رأس العمــل وفرص اإلرشــاد، والذي بدوره 

يساهم في االرتقاء بالعمل المؤسسي.
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البحرينية تنافس المرأة في الدول المتقدمة على صعيد الحقوق والعمل والواجبات

مبادرات لتعزيز مشاركة المرأة في ريادة األعمال وتأكيد قدرتها على التميز

“تمكين” عقد شراكات محلية عدة مع العديد من الجهات المعنية 
كمكتسبات للمرأة البحرينية

 رئيس لجنة تكافؤ الفرص بصندوق العمل “ تمكين”

المدير التنفيذي إلدارة المواهب والخدمات في “تمكين”

Hermano
Contracting & Landscaping

Repairs & Maintenance I n t e r i o r s  &  A r t

مملكة ا﮹روئ

أبــرز إنجــازات التــوازن بين الجنســين في 
بيئة العمل في تمكين 2020 - 2022:

- نسبة المرأة في تمكين تشكل 53 %.
- نسبة المرأة في المناصب القيادية تشكل 50 %.
- نسبة المرأة في المناصب اإلدارية تشكل 40 %. 

•- نســبة الحوافــز والترقيــات الممنوحــة للمــرأة العاملــة في 
2021 تبلغ 53 %.

- نســبة اســتفادة المــرأة العاملــة مــن البرامــج التدريبية في 
2021 تبلغ 51 %.

- نســبة مشــاركة المــرأة فــي البرامــج ذات المســتوى العالمــي 
لإلرشاد والقيادة لصقل وتطوير المواهب المستقبلية 40 %.

ونحــن ملتزمــون بتنفيــذ "اإلســتراتيجية الوطنيــة لنهــوض 
المــرأة البحرينيــة" بالشــراكة مــع المجلــس األعلــى للمــرأة؛ 
لتحقيــق أهداف رؤيــة البحرين االقتصاديــة 2030 المتعلقة 
بتمكين المرأة وتقدمها، حيث نحرص على تفعيل توجيهات 
المجلــس، وتنفيــذ متطلباتــه لتأديــة دور المــرأة نحــو تفعيل 
حصــل  أن  ذلــك  ثمــار  مــن  وكان  اإلســتراتيجية.  الخطــة 
"تمكيــن" علــى مركز متقدم، ليكون ضمن أفضل مؤسســات 
القطاع العام الداعمة للمرأة عبر الفوز بجائزة األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في الدورتين 
الثانيــة والرابعــة. كمــا حصد "تمكيــن" جائزة مبــادرات دعم 
 Global 2022 مــن قبــل مؤسســة  للعــام  النســاء والشــباب 
Business Outlook، تتويًجــا للجهــود المبذولــة مــن قبــل 
"تمكيــن" خــالل ســنوات العمــل الماضية، والتــي تهدف إلى 
النهــوض بالمرأة البحرينية في شــتى المجــاالت االقتصادية 
والريادية المختلفة، إضافة إلى تعزيز دور الشباب في سوق 
العمل عبر تزويدهم بالخبرات الالزمة؛ لتحقيق أحد أهداف 
"تمكيــن" الرئيســة المتمثــل فــي جعــل المواطــن البحرينــي 

خياًرا أول للتوظيف.
3. تقديم الدعم للمرأة في مختلف المجاالت: الجدير بالذكر 
أن "تمكيــن" ســاهم في زيــادة المشــاركة االقتصادية للمرأة 
مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن برامــج التوظيــف ودعــم 
األعمال، فضاًل عن صقل مهارات المرأة البحرينية من خالل 
تقديم سلسلة من البرامج التدريبية المختلفة لزيادة قدرتها 
التنافســية في القطاع الخاص وتشــجيعها على دخول عالم 

ريادة األعمال.
ومــن خــالل هذه البرامج والمبــادرات، نفتخر بدعم أكثر من 
24 ألــف مؤسســة مملوكــة للمــرأة، كمــا تــم تمكيــن أكثــر مــن 
7000 امــرأة مــن أجل إطــالق أعمال تجاريــة جديدة. وفيما 
يتعلــق األمــر بالتدريــب والتوظيــف، وفر "تمكيــن" أكثر من 
104 آالف فرصــة توظيــف وتدريب للمرأة البحرينية بتكلفة 

تزيد على 208 ماليين دينار. 

4. مبــادرات متخصصــة فــي دعــم المرأة ضمــن مختلف 
القطاعــات: تم طرح مجموعة من المبادرات والشــراكات 
التــي قــام بهــا “تمكيــن”، وتســتهدف المــرأة فــي مختلــف 
المجــاالت بالشــراكة مــع عــدد من الجهــات فــي القطاعين 

العام والخاص.
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من مقهى الفيشاوي ومقهى جروبي بالقاهرة )1 من 2(
Û  فــي عقدي الخمســينات والســتينات مــن القرن

ملحوًظــا  توســًعا  البحريــن  شــهدت  الماضــي 
جــًدا  محــدوًدا  كان  وإن  المقاهــي،  عــدد  فــي 
والمحــرق؛  المنامــة  مدينتــي  فــي  ومحصــوًرا 

وازداد نتيجة لذلك عدد روادها.
Û  ”المقاهــي “قهــوة معرفــي أبــرز هــذه  كان مــن 

وكان  بالمحــرق،  خلــف”  بــو  و”قهــوة  بالمنامــة 
أهالي المحرق أكثر إقباًل على ارتياد المقاهي، 
علــى  مقتصــًرا  ظــل  المقاهــي  ارتيــاد  أن  كمــا 
عامــة النــاس بطيبتهــم وعفويتهم وبســاطتهم 
ومزارعيــن  وبحــارة  وحرفييــن  مهنييــن  مــن 
وصياديــن وبائعــي معــدات الصيــد ومــا شــابه، 
وعلــى خــاف الكثير مــن الــدول والمجتمعات، 
أو  تســتهِو  لــم  البحريــن  فــي  المقاهــي  فــإن 
تســتقطب النخبة من وجوه ورؤوس المجتمع 
بشــكل لفت مثــل المثقفيــن واألدبــاء والتجار 
والشــيوخ، بــل بالعكس، فإن هذه الشــرائح من 
المقاهــي ومجالســة  ارتيــاد  المجتمــع تجنبــت 
روادهــا واعتبرتهــم “نــاس فاضيــن مــا عندهــم 
شــغل” يقضــون ويضيعــون وقتهــم فــي اللهــو 
وشــرب الشــاي وتدخيــن “القــدو”، أي األرجيلــة 
الكوتشــينة،  أي  و”البتــة”  “الدومنــة”  ولعــب 
والستماع لألغاني وخصوًصا بعد أن انتشرت 
المقاهــي،  فــي  والغرامافــون  الراديــو  أجهــزة 
إلــى  ينظــر  عــام  بشــكل  المجتمــع  كان  وقتهــا 
ارتيــاد المقاهي على أنها ممارســة أو عادة غير 
حميــدة ل تليــق بوقار وهيبــة ووجاهة ومكانة 
الصفــوة، اللهــم إل فيما نــدر، إل أن هناك مقهى 
يقــع فــي “ســوق الطواويــش” أو ســوق تجــار 
اللؤلــؤ بالمنامــة اســمه “قهــوة أبــو ناجــي”، كان 
يتجمــع فيــه في بعــض األحيان عــدد قليل من 
صغــار الطواويــش وتعقد فيه بعــض الصفقات 
الصغيــرة لبيــع وشــراء اللؤلؤ الطبيعــي، ما عدا 
ذلك، فإننا لم نَر أو نسمع، على سبيل المثال، أن 

الشاعر عبدالرحمن المعاودة أو الشاعر إبراهيم 
ــا مــن كبــار التجــار والوجهــاء أو  العريــض أو أيًّ
أفــراد األســرة الحاكمــة أو من كبار المســؤولين 
كان يرتــاد المقاهــي إل نادًرا؛ ولذلك لم ُينســب 
إلى مقاهي البحرين أي دور أو إســهام أو إفراز 
ثقافــي أو فنــي أو سياســي أو اقتصادي يماثل 
مــا كان يحصل في بعــض الدول والمجتمعات؛ 
لقــد راودتنــي هــذه األفــكار وأنــا جالس أشــرب 
القهــوة فــي مقهــى أو “قهــوة الفيشــاوي” أثنــاء 

زيارتي األخيرة للقاهرة قبل بضعة أيام.
Û  العصــر فــي  افتتــح  الــذي  الفيشــاوي،  مقهــى  

العثمانــي فــي العــام 1797م، صــار أحــد أعــرق 
األماكــن التراثيــة فــي مصــر، ويقــع فــي زقــاق 
الحســين  بحــي  الخليلــي  خــان  بســوق  ضيــق 
فــي قلــب القاهــرة الفاطمية، وقد اكتســب هذا 
المقهى شــهرته وبريقــه بفضل األديب المصري 
الراحــل نجيب محفــوظ، الذي جعل منه مكانه 
المفضل، حيث نسج فيه ثاثيته الشهيرة “بين 
القصرين” و”قصر الشــوق” و“السكرية” الحائزة 
علــى جائزة نوبل، وكان نجيب محفوظ يلتقي 
فيــه أصدقــاءه ومحبيه مــن الكتــاب والفنانين 

وبسطاء الناس.
Û  كما حصل هذا المقهى على شهرته من جلوس

الشــاعر الغنائــي أحمــد رامي الذي كتــب أغاني 
مازلنا نتذوقها ونتغنى بها للراحلة أم كلثوم.

Û  وقبل ذلك جلس في مقهى الفيشاوي الشيخان
المفكــران جال الدين األفغانــي ومحمد عبده؛ 
ليرســما طريــق التجديــد فــي الفقه اإلســامي، 
إلى جانب ذلك فقد كان من أشهر رواد المقهى 
الزعيم المصري المرحوم سعد زغلول والرئيس 
الجزائــري المرحوم بوتفليقــة والرئيس اليمني 
والرئيــس  صالــح،  هللا  عبــد  علــي  المرحــوم 

السوداني المرحوم جعفر النميري.
Û  وكان يرتــاد هــذا المقهى قادة الفكــر والمجتمع

وكبــار األدبــاء والكتــاب والمفكريــن والشــعراء 
ورمــوز الفــن واألدب والثقافة ونجوم الســينما 
فــي مصر، منهــم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 
وعبــد الحليــم حافــظ وفريــد األطــرش وبيــرم 
التونســي وغيرهم من الشــخصيات التي أثرت 
والعالــم  مصــر  فــي  والفنــي  الثقافــي  التاريــخ 
العربي، وقد شــهد المقهى مساجات وجلسات 
الفيشــاوي”  “قهــوة  كانــت  كمــا  أدبيــة واســعة، 
تحتــوي علــى زاويــة خاصــة يطلــق عليها اســم 
“القافيــة”، كان يجتمــع فيهــا األدباء والشــعراء 
ويتبــارون فــي نظــم الشــعر وإلقائــه، وتجــرى 
خمســينات  خــال  القافيــة”  “مســابقات  فيهــا 
القــرن الماضــي، حيــث تنظــم هــذه المســابقات 
يســتخدم  مختلفتيــن  مجموعتيــن  بيــن 
وكانــت  اللغويــة،  مهاراتهــم  المشــاركون  فيهــا 

المسابقات تتواصل طوال الليل.
Û  الباســفور تســمى غرفــة  المقهــى غرفــة  وفــي 

كانــت مخصصة بشــكل أساســي للملــك فاروق 
وضيوفــه عندمــا كان يــزور المقهــى فــي شــهر 

رمضان المبارك.
Û  ولذلــك فقد أصبح مثــل هذا المقهى في الكثير

من المجتمعات مرآة للحراك الجتماعي يعكس 
الشــعوب وهويتهــم وطبائعهــم  نبــض ومــزاج 
وتقاليدهــم، ويعتبر بمثابة ســجل وتاريخ غني 
يحظــى بشــعبية واســعة بيــن النخبــة األدبيــة 
والفنيــة والسياســية ويســاهم فــي المحافظــة 

على أصالة وخصوصية وعراقة التراث.
Û  وفــي خــان الخليلــي بحي الحســين، حيث يقع

األفــراد  مــن  عــدد  يتجــول  الفيشــاوي،  مقهــى 
مــن الظرفــاء وخفيفــي الظــل الذيــن يعرضون 
ويقدمــون  والســياح  الــزوار  علــى  خدماتهــم 
أنفســهم كمرشــدين ســياحيين أو رواة للنكــت 
شــراء  فــي  خبــراء  أو  المعروفــة  المصريــة 
التحف النادرة من السوق بأسعار زهيدة!! وإن 

التفــاق مع أحدهم ومرافقته في التجوال في 
المنطقــة يصبــح جــزءا مــن متعة الزيــارة. وقد 
دعــوت أحدهــم للجلوس إلــى جانبي في قهوة 
الفيشــاوي فــي هــذه الزيــارة، بصفتــه مرشــدا 
ســياحيا، فأكــد لــي بأغلــظ اإليمــان مــا ســمعته 
فــي زيارتي األولى للمقهى من أن األمبراطورة 
الفرنسية الحسناء “أوجيني” أثناء إقامتها في 
القاهرة في “قصر الجزيرة” لحضور الحتفالت 
بافتتــاح قنــاة الســويس في العــام 1869 كانت 
والمعالــم  والمواقــع  لألماكــن  بزيــارات  تقــوم 
األثريــة والتراثيــة، وعندمــا كانــت تتجــول في 
خــان الخليلــي ألمــت بهــا وعكة صحيــة خفيفة 
مــن شــدة الحر، وكان أقرب مــكان لها للجلوس 
والراحة قهوة الفيشاوي، فاستقبلها ورحب بها 
صاحــب المقهى المعلم فهمي الفيشــاوي؛ الذي 
كان وقتهــا شــابا وســيما طويــل القامــة مفتول 
العضــات، فقــدم لهــا كوبــا مــن الشــاي األخضر 
ــت األمبراطورة  المعطر بالنعناع الطازج، فأحسَّ
بعد شــربه بالراحة والنتعــاش، وبعدها صارت 
تطلــب إحضــار المعلــم فهمــي الفيشــاوي إلــى 
قصــر الجزيــرة يوميا ليعد لها ويســقيها الشــاي 
وتقــول  الطــازج.  بالنعنــاع  المعطــر  األخضــر 
األسطورة على لسان المرشد السياحي الظريف 
إن اإلذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( أرســلت 
أحــد مراســليها إلى القاهرة للقــاء المعلم فهمي 
الفيشــاوي الذي كان قد بلغ وقتها التسعين من 
عمــره لتعــرف منــه، مقابــل أي مبلــغ يطلبــه، مــا 
الــذي حصــل وماذا دار بينه وبيــن األمبراطورة 
فــي قصــر الجزيرة أثناء زياراتــه المتكررة لها؟ 
لكــن المعلم رفــض أن يفتح فاه على الرغم من 

كل المغريات.
Û  وللحديث من مقهى الفيشاوي ومقهى جروبي 

بالقاهرة بقية غًدا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

 المنامة - المجلس األعلى للصحة

إدخال لقاح الورم الحليمي للفتيان عند سن 12 سنة
ً توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ووحدة العناية القصوى من 80 إلى 123 سريرا

أكـــد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة حـــرص الحكومـــة علـــى تقديـــم 
وتحقيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 
إطـــار  فـــي  الشـــاملة  الصحيـــة  التغطيـــة 
الجالـــة  لصاحـــب  الدائمـــة  التوجيهـــات 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 
لصاحـــب  المســـتمرة  والمتابعـــة  البـــاد، 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، 
بمـــا يصب في تطويـــر منظومة الخدمات 
الحتياجـــات  جميـــع  وتلبيـــة  الصحيـــة 
الصحيـــة لألهالـــي فـــي جميـــع محافظات 
مملكـــة البحرين بما يتماشـــى مع مبادرات 
التطويـــر الشـــامل التـــي يشـــهدها القطاع 

الصحي في المملكة.
جـــاء ذلك خال ترؤســـه رئيـــس المجلس 
العتيـــادي  الجتمـــاع  للصحـــة  األعلـــى 
للمجلـــس بحضـــور محمـــد بن دينـــه وزير 
النفـــط والبيئـــة المبعوث الخاص لشـــؤون 
الصحـــة  وزيـــرة  الســـيد  وجليلـــة  المنـــاخ 

وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين.
واســـتمع المجلـــس األعلـــى للصحـــة إلـــى 
إيجـــاز عن ســـير العمل ومســـتوى اإلنجاز 
الســـتراتيجية  الصحيـــة  المشـــاريع  فـــي 
والتـــي تعكـــف علـــى تنفيذهـــا مؤسســـات 

القطاع الصحي في المملكة.
واســـتمع المجلـــس إلـــى عـــرض تفصيلـــي 
قدمتـــه وزيرة الصحة بشـــأن مســـتجدات 
المشـــاريع والمبـــادرات ذات األولويـــة في 
القطـــاع الصحي.  وتابـــع المجلس تطبيق 
التأميـــن الصحـــي علـــى المقيمين في ظل 

الستعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي 
الوطني “صحتي” ومستجدات العمل في 
مشـــروع نظـــم المعلومات الصحيـــة الذي 
يهـــدف إلـــى زيـــادة المخرجـــات وســـرعة 
الســـتجابة إلى لاحتياجات والمتطلبات 

الخاصة بتقنية المعلومات وتوفير تغطية 
شاملة ودعم فني شـــامل لألنظمة التابعة 
للمؤسســـات الصحيـــة، وإنشـــاء المخـــزن 
المركزي لألدوية والمســـتلزمات الصحية، 
وإعـــادة هيكلـــة األمانـــة العامـــة للمجلـــس 

األعلـــى للصحـــة، وإدارة نظـــم المعلومات 
الصحية الوطنية.

أبـــرز  إلـــى  الصحـــة  وزيـــرة  تطرقـــت  ثـــم 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  التطويريـــة  المشـــاريع 
المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية 
الطبي، ومشروع توســـعة دائرة الحوادث 
والطـــوارئ ووحـــدة العنايـــة القصـــوى من 
80 إلى 123 ســـريرًا لما لهـــم من دور كبير 
لتقديـــم خدمـــات نوعيـــة لجميـــع مرتادي 
المجمـــع من عمـــوم المرضـــى والمراجعين 
وتمديـــد ســـاعات العمـــل لتشـــمل الفتـــرة 
األشـــعة،  وقســـم  للعمليـــات  المســـائية 
واســـتبدال  العمليـــات  غـــرف  وتوســـعة 
وصيانـــة األجهـــزة الطبية فـــي إطار خطة 
التطوير الشـــاملة لمجمع السلمانية الطبي 
لتطويـــر  الهادفـــة  المحـــاور  مـــن  وعـــدٍد 
المستشـــفيات  فـــي  الصحيـــة  الخدمـــات 

الحكوميـــة، وتقديـــم رعايـــة صحيـــة ذات 
مســـتوى عالـــي لجميـــع أفـــراد المجتمـــع، 

وإنشاء دورة اإليرادات المالية.
إلى ذلك أوضحت وزيرة الصحة المشاريع 
التـــي تنفذها وزارة الصحة وفي مقدمتها 
مركز الجينوم الوطني ومكافحة سرطان 
عنـــق الرحم الذي يســـتهدف إدخـــال لقاح 
الورم الحليمي البشـــري للفتيان والفتيات 
عنـــد ســـن 13-12 ســـنة للوقايـــة مـــن هذه 
الصحـــة  مختبـــرات  وتطويـــر  األمـــراض 
محـــات  ترخيـــص  وخصخصـــة  العامـــة 
ومركبـــات تـــداول األغذية وإنشـــاء مركز 
خدمة العماء والتحول الرقمي لخدمات 
وزارة  هيكلـــة  وإعـــادة  العامـــة  الصحـــة 
الصحة وتشـــغيل مركـــز المحـــرق للرعاية 
الصحيـــة الخاصـــة وعـــدد مـــن المشـــاريع 

األخرى.

جانب من اجتماع المجلس األعلى للصحة

تسجيــل العمــالــة الـوافـدة فـي 
المراكـز المعتمـدة بـدًءا مـن اليـوم

لتصحيح الوضع القانوني إثر إلغاء التصريح المرن... “سوق العمل”:

أعلنـــت هيئة تنظيم ســـوق العمـــل عن بدء 
تســـجيل العمالـــة الوافدة من خـــال مراكز 
تســـجيل العمالـــة المعتمدة بـــدًءا من اليوم 
)األحد(، لتصحيـــح الوضع القانوني للعمالة 
المـــرن.  العمـــل  تصريـــح  إلغـــاء  إثـــر  علـــى 
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن تســـجيل العمالـــة 
الوافـــدة يمثـــل انطاقـــة جديـــدة ومرحلة 
متقدمـــة من التعاون بين القطاعين “العام” 
القانونـــي  الوضـــع  لتصحيـــح  و”الخـــاص” 
للعمالـــة على إثر إلغاء تصريح العمل المرن 
ومعالجـــة الممارســـات غيـــر القانونيـــة في 

ســـوق العمـــل والتـــي تؤثـــر علـــى اســـتقرار 
وتنافســـية بيئـــة العمل، كما أنها تســـهم في 
تعزيـــز جهـــود الدولـــة في التصـــدي للعمالة 
غير النظامية، وتأثيراتها السلبية اجتماعًيا 

واقتصادًيا.
للعمالـــة  أنـــه يســـمح  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
مملكـــة  داخـــل  فـــي  المتواجـــدة  الوافـــدة 
البحريـــن بالتســـجيل، أو أن يكـــون العمـــال 
من حاملـــي تصريح العمل المرن، مشـــددة 
على عدم قبول تســـجيل ذوي األســـبقيات 
بالمخالفـــة  للعمـــل  التاركيـــن  أو  الجنائيـــة، 
لشـــروط التصريـــح )الهاربيـــن( أو حاملـــي 

تأشيرة الزيارة.  
وعـــن كيفيـــة تحقـــق العمالـــة مـــن إمكانية 
التســـجيل في النظام الجديد، دعت الهيئة 
جميع العمالة الوافدة الراغبة في التسجيل 
الخـــاص  اإللكترونـــي  الموقـــع  زيـــارة  إلـــى 
www.lmra. بهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل

bh واســـتخدام “خدمة التحقـــق من أهلية 
Eligi-  النضمام إلى مراكز تسجيل العمالة”
 bility to Apply Through Registration
Centers، أو إرســـال رســـالة نصية قصيرة 
عن طريق الهاتف تحتوي على رقم العامل 
أو   ،)33150150( الرقـــم  إلـــى  الشـــخصي 

التصال على مركز التصال )17103103(.
تســـجيل  مراكـــز  أن  إلـــى  الهيئـــة  ولفتـــت 
العمالـــة ســـتتولى مهمـــة تســـجيل ومتابعة 
العمـــال الوافديـــن الراغبيـــن فـــي الحصول 
علـــى تصريـــح بمزاولـــة األنشـــطة المهنية، 
كما ســـتعمل على إدراج بيانات العمال في 
األنظمـــة اإللكترونيـــة لهيئـــة تنظيم ســـوق 
العمـــل وذلـــك عند تســـجيلهم مـــع تحديث 
البيانات بشكل مستمر، إلى جانب التحقق 
مـــن توافـــر المؤهات أو شـــهادات المعايير 

المهنية الازمة.
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تســـتذكر حملـــة حيـــاة جديـــدة بصحيفـــة 
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  مشـــوار  “البـــاد” 
البحريـــن، والتـــي بـــدأت فـــي تســـعينيات 
القـــرن الماضـــي علـــى يد الطبيـــب الراحل 
جـــورج أبونـــا، والـــذي كان يحلـــم بمعيـــة 
عـــدد مـــن األطبـــاء البحرينييـــن اآلخرين، 
بمركـــز متكامـــل لزراعة األعضـــاء. وتعود 
قصـــة هـــذا الحلم بعـــد نجاح ثالـــث عملية 
زراعة لألعضاء آنذاك، مع تزايد تساؤالت 
مركـــز  وجـــود  أهميـــة  حـــول  المواطنيـــن 
متخصـــص يحتضن هـــذه الجهود، أســـوة 
ببقية الدول األخرى في المنطقة والعالم.

توقعات

وأكـــد جـــورج أبونـــا قبـــل 27 عامـــا أهمية 
وجود مثل هذا المركز، وبأن يكون مزودا 
بكافة الكوادر البشـــرية، والميكانيكية، مع 

تزايد حاالت الفشل الكلوي حول العالم.
وأضـــاف “فـــي أميـــركا مثـــاً تســـجل 180 
لـــكل مليـــون  حالـــة فشـــل كلـــوي ســـنويا 
شـــخص، أما فـــي دول الخليـــج فالمتوقع 
أن يبلـــغ عـــدد المصابيـــن مـــن 100 - 120 
شـــخصا لكل مليون شخص، والمتوقع أن 
تصـــل عدد الحـــاالت في البحرين لســـتين 

حالة جديدة سنوية”.
وواصـــل أبونـــا “هذا بخـــاف المرضى من 
دول الخليـــج، وخاصة من قطر والكويت، 
الذيـــن يرغبـــون بإجـــراء عمليـــات زراعـــة 
الكلـــى في البحريـــن، بعد الســـمعة الطيبة 

التي حققناها في هذا المجال”.
وأردف “ميزانية المشروع ليست بالدرجة 
التـــي تعجـــز المســـؤولين عـــن الخدمـــات 
الصحيـــة عـــن إنشـــائه، فهـــي ال تتجـــاوز 

الـ400 ألف دينار، ولكن حتى اآلن ال توجد 
خطوة إيجابية للمباشرة بإنشائه”.

وحدة صغيرة

وواصل أبونا “أنا أجهل أسباب هذا التأخر، 
ربما يعود ألسباب ترتبط بالميزانية، لكننا 
تقدمنـــا فـــي بدايـــة العـــام 1995 باقتـــراح 
فـــي وزارة الصحـــة،  المســـؤولة  للجهـــات 
لتأســـيس وحدة صغيرة لزراعة األعضاء، 
لـــم نتحصـــل علـــى جـــواب،  وحتـــى اآلن 
واتوقع أن يتم ذلك مع التوسعة الجديدة 

لمستشفى السلمانية”.
وقال “أتمنى أن يكون ذلك قريبا، بشـــرط 
أن تكـــون اإلمكانـــات المطلوبـــة متوفـــرة 
فـــي الوحـــدة، وال يهـــم في أي مستشـــفى 
سيكون، فإجراء عدد بسيط من العمليات 
ممكـــن، بإمكانـــات محدودة، أمـــا إذا رغبنا 
بإجـــراء عمليات عديدة، فـــإن هذا يحتاج 
لوحـــدة مجهـــزة، كوحدة العنايـــة بمرضى 

القلب بالمستشفى العسكري”.
وتابع “أجريت بوقت سابق عمليات زراعة 
أعضاء بإمكانيات وحدة، بهدف أن اتثبت 

من أنه باإلمكان القيام بها في البحرين”.
فـــي  األعضـــاء  زراعـــة  أن  أبونـــا  ورأى 
البحريـــن، أفضـــل بكثيـــر منهـــا بالخـــارج، 
بقولـــه “زراعة األعضاء فـــي أميركا تكلف 
مـــن 60 إلـــى 100 ألـــف دوالر، باإلضافـــة 
واإلعاشـــة  والســـكن،  الســـفر،  لمصاريـــف 
وغيرهـــا، وهنالك بالفعل من يقوم بشـــراء 
كلى مـــن أنـــاس يتاجـــرون بأعضائهم في 

الدول الفقيرة”.
العـــرف وال  يقـــره  “إال أن هـــذا ال  وأكمـــل 
الديـــن، وتم تحريمه حتى في الهند -البلد 
األساســـي الـــذي تجـــرى فيـــه مثـــل هـــذه 
العمليـــات- ألن هـــذا يضر بالشـــخص الذي 

يبيع كليته، وبالمريض “المشتري”.
وزاد أبونا “عملية المتاجرة باألعضاء هي 
ضـــد األخـــاق الطبيـــة، والمرضـــى الذيـــن 
يذهبـــون للهنـــد يرجعـــون عـــادة بأمـــراض 
الوبائـــي،  الكبـــد  مـــرض  أبرزهـــا  عديـــدة، 
عديـــدة  حـــاالت  رصدنـــا  ولقـــد  واإليـــدز، 
بهـــذا الشـــأن لمرضى ســـعوديين، وآخرين 

كويتيين”.
زراعـــة  عمليـــة  ورســـوم  كلفـــة  أن  وأكـــد 
لألعضـــاء فـــي البحريـــن يجـــب أن تكـــون 

مجانية للبحرينيين.

مصاريف العملية

وأضـــاف “أمـــا بالنســـبة لغيـــر البحرينييـــن 
فابـــد مـــن دفـــع مصاريـــف العمليـــة، فيما 
لـــو أجريـــت لهـــم، فهـــذه المصاريـــف التي 
ستســـتقطع من المرضـــى غيرالبحرينيين 
كفيلة بتغطية مصاريف المركز بأكمله، بل 
إن المستشـــفيات الخاصة في دول أخرى 

تجني أرباحا من ورائها”.
بالنســـبة  الحـــال  هـــي  “وكذلـــك  وقـــال 
للمستشـــفيات الحكوميـــة التي تحتســـب 
أجـــر العمليـــة من شـــركات التأميـــن هناك، 
فهنالـــك مرضـــى يأتـــون مـــن دول الخليج 

اآلن، ولكن ال يوجد لدينا مركز”.
ويتابع أبونا “مســـؤوليتنا بهذا الشـــأن، هو 
تدريب األطباء في بداية المشـــوار، وبعد 
سنتين أو ثاث سيأخذ أولئك المسؤولية، 
فاألطبـــاء الذيـــن دربتهـــم فـــي الكويـــت، 
يعملـــون اآلن عمليـــات دقيقـــة بأنفســـهم، 
ويجـــري  لبنـــان،  إلـــى  غـــادر  مـــن  ومنهـــم 

عمليات تحت مسؤوليته هناك”.
أميـــركا،  فـــي  اآلن  “وبعضهـــم  وأكمـــل 
القـــدرة  لديـــه  مـــن  ومنهـــم  وإنجلتـــرا، 
مـــن األطبـــاء  كـــوادر جيـــدة  إعـــداد  فـــي 

البحرينيين، ممن سيتكفلون بإجراء مثل 
هذه العمليات بكل مقدرة”.

وعـــن قـــدرة دول الخليـــج بإنشـــاء مراكز 
األعضاء، يعلق أبونا بالقول “دول الخليج 
تمتلـــك الخبرة الجيـــدة في هـــذا المجال، 
فعلـــى ســـبيل المثال هناك مركـــز في دولة 
زراعـــة  عمليـــة  بإجـــراء  يقـــوم  الكويـــت 
األعضـــاء منـــذ 12 عامـــا، ويعتبر مـــن أكبر 

مراكز زراعة األعضاء في العالم”.
كل  فـــي  عـــدة  مراكـــز  “وهنـــاك  وأضـــاف 
مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وعمان، 
العمليـــات  مـــن  تعـــد  لـــم  الكلـــى  فزراعـــة 
الصعبـــة، بـــل أصبحـــت اآلن خدمـــة تقدم 
بيســـر بكل أنحـــاء العالم، بعكـــس عمليات 
زراعـــة القلب، والكبد، والبنكرياس، والتي 

تحتاج لإلمكانيات ألنها أكثر تعقيدا”.

حملة تثقيفية

وأكبـــر عائق في عمليـــات زراعة األعضاء، 
إيجـــاد المصدر لهـــا، والذي يعتبـــر المعوق 
الرئيســـي أمـــام إجـــراء العمليـــات، يعلـــق 
أبونـــا هنـــا بالقـــول “حوالي ســـبعين بالمئة 
مـــن األعضـــاء، يكـــون المتبـــرع بهـــا قريبا 
للمريض، وهذا المصدر األفضل من ناحية 

المناعـــة، ونســـبة النجـــاح فـــي مثـــل هذه 
الحاالت تصل الى 95 %”.

وأكمـــل “المصـــدر الثانـــي عـــادة يكون من 
الموتى، وهذا يحتـــاج لحملة تثقيفية كما 
حدث بالكويت والسعودية بنجاح، إال أننا 
ال نستطيع أن نقوم بهذا العمل، قبل إنشاء 

وحدة، أو مركز خاص لزراعة األعضاء”.
ويضيـــف أبونا “وهذا أيضـــا ال يتحقق، إال 
بعـــد إجراء العديد مـــن العمليات الناجحة 
القائمـــة علـــى التبـــرع مـــن األحيـــاء، فـــي 
الوحدة المؤمل إنشـــاؤها، حتى نســـتطيع 
القيـــام بحملـــة واســـعة لتثقيـــف الشـــعب 

للحصول على األعضاء بعد الوفاة”.
ويكمـــل “أؤكد مجـــددا، أن عمليات زراعة 
األعضـــاء أصبحـــت شـــيئا بديهيـــا حـــول 
العالـــم، وهـــي أســـهل مـــن عمليـــات زراعة 
النخـــاع، ففـــي أميـــركا وحدها هنـــاك 270 
مركـــزا لزراعة األعضـــاء، كل واليـــة لديها 

أربعة أو خمسة مراكز”.
يادليفيـــا  واليـــة  “ففـــي  أبونـــا  ويـــردف 
مثـــا، والتي كنت أعمل بها، هنالك ســـبعة 
مراكـــز لزراعة األعضـــاء، باعتبارها خدمة 
توفـــر  الوقـــت  بنفـــس  وهـــي  ضروريـــة، 
ماييـــن الدنانيـــر علـــى الدولـــة، فغســـيل 

الكليـــة يكلـــف الدولة للفرد الواحد ســـنويا 
مـــن 10 - 15 ألف دينـــار، بدون عاج، فإذا 
قلنـــا إن لدينـــا نحـــو أربعين مريضـــا، فكم 

ستكون الكلفة؟”.
ويقـــول “أمـــا زراعـــة الكليـــة فتكلـــف نحو 
10 اآلالف دينار فقـــط، تدفع مرة واحدة، 
بكافـــة المصاريـــف، فأيهمـــا أربـــح للدولة؟ 
ســـيعيش  المريـــض  أن  افترضنـــا  وإذا 
لخمس ســـنوات بعد العملية، فإننا سنوفر 
نحـــو خمســـين ألـــف دينـــار، وهـــذا يعنـــي 
توفير مليوني دينار ســـنويا، إذا كان لدينا 
أربعـــون مريضا فقـــط، فكم مريـــض لدينا 

في البحرين؟”.

كلية الطب

ويكمـــل “كمـــا أن وجـــود مثل هـــذا المركز 
فـــي كليـــة الطـــب، شـــيء ضـــروري للقيام 
بمهمة التعليـــم، والتدريب، وعدم وجوده 
يدفعنا إلرســـال الطلبة واألطباء للتدريب 
في الخارج، فاحســـب كم ستكون التكلفة 
للمرضـــى،  فوائـــده  فالمركـــز  المضافـــة؟ 

والبلد، والمجتمع الطبي عديدة”. 
ويبيـــن أبونا “نحب أن ننشـــئ هـــذا المركز 
كمشـــروع تعاونـــي، يشـــارك فيـــه كل مـــن 
وزارة الصحـــة، ووزارة الدفـــاع ممثلة في 
المستشـــفى العسكري، باإلضافة للجامعة، 
األخصائييـــن،  توفيـــر  يمكنهـــا  فالجامعـــة 
والكادر الفنـــي، واألكاديمي، والمختبرات، 
لفحص حالة الجسم قبل إجراء العملية”.

الصحيـــة،  الوحـــدة  “أمـــا  ويقـــول 
والممرضات، والفنيـــون، فيجب توفيرهم 
من قبل المستشفى العسكري، ومستشفى 
السلمانية، وأنا واثق أنه بعد عدة سنوات، 
ســـيكون لدينـــا مركـــز لزراعـــة األعضـــاء، 

ينافس أفضل المراكز العالمية”.

مركز زراعة األعضاء... حلم يراود البحرينيين منذ 1995
الراحل جورج أبونا: ميزانية المشروع ال تتجاوز 400 ألف دينار
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إبراهيم النهام

- المحاميـــة زهـــراء علـــي: تقول القاعـــدة العامة يجـــوز التصوير فـــي األماكن العامة 
فقـــط، وليـــس الخاصـــة أو المخصصة لغرض معيـــن مثل الصالونات النســـائية، وهذا 
مســـموح لطالما لم يقصد من التصوير اإلســـاءة أو اإلهانة لألشـــخاص أو تصويرهم 
بأماكن مشـــبوهة أو تثير الشـــبهة. التصوير في صالون نســـائي من شروطه أن يكون 
للنســـاء فقط وتوجد به محجبات بغير حجـــاب، مثال آخر في محات الذهب مكان 
عام، ولكن تمنع بعض المحات  التصوير فيه أي توجد شروط معينة ويجب االلتزام 
بها بمجرد دخوله ورؤية الافتة فا يمكن التصوير فيها دون إذن، ســـواء كان اإلذن 

شفويا أو كتابيا  واألفضل أن يكون كتابيا أو مثبتا بأي طريقة أخرى.

ويعد التصوير جريمة  في األماكن العامة حينما يتم  الخروج عن القوانين المشروعة 
والدخـــول إلـــى حرمات الغيـــر وخصوصيته والتعمد فى إيـــذاء اآلخرين، ومن خال 
النشـــر بـــأي طريقة كانـــت أخباًرا أو صـــوًرا أو معلومـــات تخص شـــخص آخر، بهدف 

تشويه السمعة واإلساءة والتشهير.
والمـــادة  370 من قانون العقوبات البحريني تعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ســـتة 
أشـــهر وبالغرامة التي ال تجاوز خمســـين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشـــر 
بإحـــدى طـــرق العانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأســـرار الحياة الخاصة أو 
العائليـــة لألفـــراد ولو كانت صحيحة، إذ إن من شـــأن نشـــرها اإلســـاءة إليهم، كما أن 

حقـــوق الملكيـــة الفكرية راجعة للمصور فقط وليس لمن تـــم تصويرهم. بنص المادة 
رقم ٢ من قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
 إن نطـــاق حمايـــة حقوق المؤلف في المادة الثانية تتمتـــع بالحماية المقررة بموجب 
أحـــكام هـــذا القانون المصنفات األدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها، دون حاجة 
إلى أي إجراء شكلي، أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو 
شكل التعبير عنها، وتشمل الحماية بوجه خاص في المصنفات في الفقرة )و( والتي 
تشـــير إلـــى أن المصنفـــات الســـمعية البصرية، كالمصنفـــات الســـينمائية والتلفزيونية 

وكذلك الفقرة )ط( المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

إعداد: بدر الحايكي

 السؤال: التقطُت صورا ألوالدي بالفيديو في مكان عام ونشرتها على حسابي بـ “االنستغرام” وظهرت بالفيديو مجموعة من النساء طلبن إزالة الفيديو.. هل ارتكبت جريمة إذا لم أمسح الفيديو؟ «

هل عدم مسح صور نساء ظهرن في فيديو ألوالدي يعتبر جريمة؟

تســتقبل “^” مختلــف االستفســارات وطلبــات االستشــارة القانونيــة. وجــرى التعــاون مــع نخبــة مــن المحامين المرموقيــن الذين تفضلــوا بالموافقة علــى اإلجابة عن 
استفسارات القراء، التي وصلت لبريد ُمعد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حسابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه ان رغب. 

ومعنا في زاوية اليوم المحامية زهراء علي.

المحامية زهراء علي

أوضـــح رئيـــس مجلـــس أمانـــة العاصمة، 
صالـــح طـــرادة في حديثـــه لــ “البـــاد” أن 
بمنطقـــة  الموجـــودة  “الكشـــتات”  إزالـــة 
خليـــج البحرين جـــاء إثر تلقـــي عدد من 
الشكاوى عبر النظام الوطني للمقترحات 

الحتـــكار  نظـــرا  )تواصـــل(  والشـــكاوى 
القائمين على هذه “الكشتات” للمنطقة.

وأشـــار طرادة إلى أنه لـــم يتم تخصيص 
مـــكان بديـــل ألصحـــاب هـــذه الجلســـات؛ 
ألن إيجـــاد حلـــول لمثل هذه المشـــكات 
يتطلـــب دراســـة كاملـــة مـــن عـــدة جهات 

وقـــرارات ُمفعلة. وأكد أنه ســـيتم متابعة 
الموضوع بعد تشكيل اللجان.

أوضـــح عضو المجلس البلدي عن الدائرة 
عبدالقـــادر  المحـــرق،  بمحافظـــة  الثالثـــة 
الســـيد خال حديثه لـ “الباد” أنه ســـيتم 
األعلـــى  المجلـــس  مـــع  االجتمـــاع  قريبـــًا 
للبيئـــة؛ لمناقشـــة كل مـــا يتعلـــق بدوحـــة 

عراد ويصب في مصلحة روادها، إضافة 
إلى أمور أخـــرى تعود بالنفع على قاطني 

المحافظة ذاتها.
آراء  بســـماع  رغبتـــه  الســـيد  وأكـــد 
للجهـــة  إليصالهـــا  األهالـــي؛  ومقترحـــات 

المعنية.

صالح طرادة

عبدالقادر السيد

أكـــد المواطن جمعة جعفـــر خال حديثه 
لــــ “البـــاد” أن أســـرابا من البعـــوض بدأت 
منذ شـــهر بمهاجمة أهالي قريـــة المالكية 

والحال مازال كما هو. 
وقـــال جعفر: “نحن أهالـــي قرية المالكية 
لـــرش  الصحـــة  لـــوزارة  بنـــداء  توجهنـــا 
المنطقة بالمبيدات الحشرية؛ لمنع انتشار 

البعـــوض إال أن رد الـــوزارة أفـــاد بوجـــود 
نقص بالعمال”.

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع العضو البلدي 
عـــن الدائـــرة الثانيـــة عشـــرة بالمحافظـــة 
الشـــمالية، زينـــب الـــدرازي وهـــي بدورها 

كذلك ناشدت الجهات المعنية.
وأوضـــح أنهـــم يتعرضون لهجوم شـــرس 
من البعوض؛ كونها آخذة بالتكاثر وبشكل 
ملحـــوظ فـــي اآلونـــة األخيـــرة وتحديدًا 

قبـــل موســـم هطـــول االمطـــار وتحديـــدًا 
بقرب المزارع والمجاري.

ولفـــت إلـــى أنـــه والمواطن جعفـــر محمد 
عبـــدهللا بـــادرا بـــرش الحاويـــات وبعـــض 
المجاري وبشكل يومي؛ للحد من انتشار 

البعوض والحفاظ على نظافة المنطقة.
ووجـــه عبر “الباد” مناشـــدته لــــ “البلدية” 
ووزارة الصحـــة بـــرش المنطقـــة بأكملهـــا 

وبأسرع وقت ممكن.

نقص في العمال يحول دون رش المبيدات

لم ُيخصص مكان بديل حالياً... طرادة:

هجوم شرس من البعوض على المالكية

اجتماع بلدي مع البيئة لمناقشة ملف دوحة عرادالشكاوى سبب إزالة “الكشتات” 

طالـــب عضـــو المجلـــس البلـــدي عـــن 
الدائـــرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، 
مبارك فرج “بوهاجـــر”، خال حديثه 
لـــــ “البـــاد” بضـــرورة تخصيص مكان 
خـــاص لســـوق المقاصيـــص بمنطقـــة 
مدينـــة عيســـى على غـــرار بقية دول 
خاصـــًا  مكانـــًا  تمتلـــك  التـــي  العالـــم 

ألسواقها الشعبية.
ولفـــت فـــرج إلـــى أن ســـوق مدينـــة 
عيســـى الشـــعبية تفتقر إلى التكييف 

وسوق مركزية.
وأكـــد ســـعيه لتكييـــف ســـوق مدينة 
ســـوق  وإقامـــة  الشـــعبية  عيســـى 

خـــاص  مـــكان  مركزيـــة وتخصيـــص 
بسوق المقاصيص.

سوق المقاصيص تعود لمدينة عيسى قريبًا

منال الشيخ

منال الشيخمنال الشيخ

منال الشيخ

صورة ارشيفيةمبارك فرج 
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نقــــــدر التــــزام كنــــدا بضمــــان أمـــن المــالحــــــة
عالقات الصداقة تمتد إلى 50 عاما... سفير البحرين بواشنطن:

لقاءات التعريف بمرشحي الرئاسة “قانونية”
فتوى هيئة المستشارين تلغي لقاء اليوم.. فردان لـ ^:

أفـــاد مصـــدر نيابـــي لـ”البـــاد” بـــأن إلغاء 
االجتمـــاع المزمع انعقاده اليـــوم )األحد( 
النـــواب  مجلـــس  قاعـــات  إحـــدى  فـــي 
للتشـــاور واالســـتماع لوجهة نظر النواب 
المتنافسين على مقعد رئاسة قبة برلمان 
2022، نتـــج عـــن عـــدم وجـــود تنســـيق 
مسبق مع األمانة العامة بمجلس النواب 
لتخصيص قاعة لاجتماع والتشاور قبل 
أداء القســـم القانوني للفصل التشـــريعي 

السادس.
إلـــى ذلك أكـــد المصدر النيابـــي بان عددًا 
من النواب أجـــرى اتصاالت هاتفية ظهر 
أمـــس الســـبت بعـــد صـــدور بيـــان هيئـــة 
المستشـــارين القانونيين بمجلس النواب 
حـــول إلغـــاء عقـــد االجتمـــاع، للتنســـيق 
وعقـــد اجتمـــاع فـــي منـــزل أحـــد النواب 
بحضـــور عدد محدود مـــن النواب الجدد 

والسابقين.

اجتماع العاصمة

مـــن جهته، أكـــد النائب حســـن بوخماس 
فـــي  نائبـــًا   11 اســـتضاف  أنـــه  لـ”البـــاد” 

مجلســـه خـــال األيـــام القليلـــة الماضية 
بطلـــب من بعض النواب؛ ألجل التشـــاور 
مناصـــب  متطلبـــات  معاييـــر  ومناقشـــة 

الرئاسة والنائبين األول والثاني.
وأوضـــح  أنـــه ليس هـــو من قـــام بعملية 
التنســـيق والدعـــوات التـــي وجهت لعدد 
مـــن النـــواب الجـــدد والســـابقين لحضور 
االجتمـــاع فـــي منزلـــه، وإنمـــا قـــام نواب 
الدعـــوات  وتوجيـــه  بالتنســـيق  آخـــرون 
لعـــدد مـــن النـــواب للحضور فـــي مجلس 

بوخماس.
وارد  فـــي  ليـــس  أنـــه  بوخمـــاس  وأكـــد 
اســـتضافة أيـــة اجتماعات مقبلـــة تتعلق 
بالمشـــاورات حـــول المناصـــب القياديـــة 
عـــددًا  هنـــاك  حيـــث  النيابـــي،  للمجلـــس 

مـــن النـــواب أبـــدوا امتعاضهم مـــن عدم 
وصـــول الدعوات لهـــم لحضور االجتماع 
التشـــاوري المســـبق، إضافـــة لعـــدم علـــم 
بعـــض النـــواب باالجتماعات فـــي منازل 

النواب.
إلـــى ذلك أوضـــح النائب محمـــود فرادن 
غيـــر  العامـــة  االجتماعـــات  عقـــد  بـــأن 
تعتبـــر  المســـبقة  التشـــاورية  الرســـمية 

قانونية وال تخالف الدستور.

بيان المجلس 

إلى ذلك صرح رئيس هيئة المستشارين 
صالـــح  النـــواب  بمجلـــس  القانونييـــن 
الغثيث أن الشـــروع فـــي عقد اجتماعات 
تمهيدية موســـعة في أروقة مقر مجلس 

النـــواب؛ بيـــن النواب الذين سيشـــاركون 
في مجريات االنتخابات أو الترشيحات 
لمنصب رئيس المجلس ونائبيه ال يكون 
الســـليم  التطبيـــق  ضـــوء  علـــى  ســـديدًا 
لمفترضـــات إجـــراء العمليـــة االنتخابيـــة 
التـــي يتعين أن تتم فـــي الزمان والمكان 
الجلســـة  فـــي  لاجتمـــاع  المحدديـــن 

اإلجرائية األولى.
وأوضـــح الغثيث أن هيئة المستشـــارين 
القانونييـــن وانطاقًا من اإلحالة الواردة 
من رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية بنت 
ماحظـــات  علـــى  بنـــاء  زينـــل،  عبـــدهللا 
واستفســـارات عقـــد هيئة المستشـــارين 
اجتماعها صباح أمس الســـبت للنظر في 
موضـــوع عقـــد اجتماعـــات غير رســـمية 
لمرشـــحي رئاســـة مجلـــس النـــواب فـــي 
إحدى قاعات المجلس، قد خلصت هيئة 
المستشارين وبإجماع أعضائها واستنادًا 
لمواد الدســـتور ومواد الائحة الداخلية 
لعمـــل مجلـــس النـــواب، قا يجـــوز البدء 
بإجـــراءات أو اجتماعـــات تتعلـــق بهـــذا 
االختيـــار وقـــد تحـــدد مســـاره فـــي غيـــر 
الزمان والمكان المقررين لذلك دستوريا.

محمود فردان إبراهيم الغثيث حسن بوخماس
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الباربكيو السياسي وثالجات التاريخ
Û  دققــُت األجــراس كثيــرا فــي داخــل البيــت اإلســام السياســي، وطالمــا

أطلقــُت صافــرة التحذيــر أمام هياج ســفن األحزاب الراحلــة نحو طوفان 
المغامــرات ســواء قبل ما ســموه “الربيــع العربي” أو بعــده، وطالما ضربُت 
الطاوالت بقبضات الكلمات على طاولة سهرات الُسكر السياسي للخروج 
من نشــوة الفانتازيا السياســية هذا، وأنا أرى خيامه تحترق بسبب شهوة 
الكرســي عند اإلســام السياســي، وشــهية ابتاع الواقع وإغراء اإلمســاك 
بجابيــب الجماهيــر، ولو على حســاب تدفيع األوطــان فواتير باهظة من 
الفوضــى واالحتــراق ســواء بســبب ســجن اآليديولوجيــات الحزبيــة أو 
أقفاص القرارات العنيدة أو األفكار المجمدة في ثاجات التاريخ المعبأة 
بالنقــوص وجلــد التغييــر أو اســتاتيكية األفــكار ســواء فــي البحريــن أو 

تونس أو اليمن أو العراق أو الكويت أو مصر ... إلخ.
Û  الحــركات اإلســاموية بحاجــة إلــى مصارحــة ومراجعــة وهــي تعاني من

بنيــة فكريــة جامــدة مــن تكرار واجتــرار ذات األخطاء؛ وهــذا ما وقع فيه 
من في الخارج بالدعوة للمقاطعات في البحرين للمشاركة النيابية طوال 
20 عاما والتي أثبتت فشلها، أو التماهي في عبادة الشخصية إلى تمجيد 
“المــوت البطولي”، فقادت الكتئاب سياســي. مزيد مــن العناد يعني مزيدا 
من ارتفاع أسعار المزاد في كازينو السياسة، حيث يقود المغامر والمقامر 

بالتدافع نحو االرتطام بجدار الواقع نحو مزيد من المقابر.
Û  والسؤال أمام جنرال ال يرحم اسمه الوقت، متى تكون المراجعة بدال من

اعتاء منصة المصارعة، وينتهي العطش التاريخي في استخدام أحام 
شباب في عمر الزهور في أسهم بورصة السياسة المدمرة؟

Û  سقط حلم الحوثي في اليمن والخزعلي في العراق والغنوشي في تونس
ومرشــد اإلخــوان فــي مصــر خصوصــا بعــد االنشــطار الحزبــي والســقوط 
المدوي آلخر تحشيد في مصر أو في بيانات “لندنية “ تسعى لشيطنة كل 
اإلنجــازات فــي البحرين واللجوء للصراخ على األرصفة أو اصطياد أفراد 

أجانب لتكديس حشد في لندن يتيم إلزعاج أي عرس بحريني. 
Û  هنــاك خلــل بنيــوي في الفكــر السياســي الديني مــن التعامــل بالفتوى في

السياســة أو اســتدعاء التاريخ بإسقاط ال يخلو من ابتسار وأحام وردية 
أو الرقــص المكلــف علــى حبــال الريــاح اإلقليميــة التي تحــاول أن تنتهك 

خصوصية المجتمعات المسالمة وتقود إلى محارق.
Û  فــي ظــل عالم ضبابي، حيث حرب روســيا وأوكرانيــا والوجع االقتصادي

الــذي يضــرب العالــم ما بعــد الجانحة أو الذعر من الدخــول بحرب عالمية 
ثالثــة بشــرارة نوويــة، نحن بحاجة إلى عقــل وروح وطنية عالية وحكمة 
بتعميــق الوحــدة الوطنيــة بدعــم وطننــا وقيادتنــا ومشــروعنا اإلصاحي 
العهــد  ولــي  لســمو  النهضــوي  االقتصــادي  والمشــروع  الملــك  لجالــة 
رئيــس وزراء ودعــم كل الملفــات التــي تتعلــق بمعيشــة النــاس عبر األطر 
الدســتورية والتشــريعية مــع الحــذر مــن بعــض دول غربيــة، همهــا اللعــب 
علــى حبــال “الحقــوق” لصناعة فخاخ سياســية وحقــول ألغــام ببرغماتية 
فاقعة الصطياد أوراق ضغط لصالح دولها اقتصاديا. ويبقى السؤال: 20 
عامــا أليســت كافية للمراجعة من ثقافة االرتطــام بالجدار إلى ثقافة زرع 

نار؟ الُجلَّ

S.dheya2020@gmail.com

سيدضياء الموسوي

حسن عبدالرسول

نســـخة  علـــى  “البـــاد”  حصلـــت 
متداولـــة بين عدد من نواب برلمان 
2022 بشأن شروط ومعايير قيادة 
المجلس النيابي التي تداولها بعض 
النـــواب الجدد والســـابقين، وصفت 
الســـتعادة هيبـــة المجلـــس ووضـــع 
برلمـــان قـــوي جـــاء فيهـــا، يجب أن 
يكـــون مجلـــس 2022 قـــادرًا علـــى 
تلبية احتياجات المواطنين ومعبرًا 
عـــن ضمائرهـــم وذلك بإعـــادة هيبة 
المواطـــن،  ومكتســـبات  المجلـــس 
ونائبيـــه  المجلـــس  رئيـــس  “ألن 
يلعبـــون دورًا هامـــًا ومصيريـــًا فـــي 
مـــن تحقـــق  ذلـــك، فابـــد  تحقيـــق 
بعـــض المعاييـــر والمواصفات فيهم 

وأهمها”.
أوالً: الصفات الشـــخصية، أن يكون 
حسن السمعة بين الزماء والنزاهة 
فـــي العمل، قيـــادي من حيـــث قوة 
الشخصية والثقة بالنفس، أن يكون 

حر اإلرادة في قراره ومواقفه.
ثانيًا: صفـــات الرئيس، لديه الخبرة 
واإلداريـــة،  والقانونيـــة  السياســـية 
يمثل مصلحة المجلس حقيقة وأن 
يدافع عـــن حقوقه، يقـــدم مصلحة 
المواطـــن ويدافـــع عن مكتســـباته، 
الجيـــد  االتصـــال  علـــى  قـــادر 
والمواطنيـــن  الدولـــة  بمؤسســـات 
شـــخصية  معهـــا،  القنـــوات  وفتـــح 
الدولـــة  مؤسســـات  لـــدى  مقبولـــة 
بالحكمـــة  يتصـــف  والمواطنيـــن، 

فـــي تصرفاته، ويتحمل مســـؤولية 
الصبر والثبات ال سيما في األوقات 
الصعبـــة، لديه القـــدرة على النقاش 
وإدارة الحوار وحل المشكات وأن 
يتحمـــل النقـــد، متعاون مـــع زمائه 
النـــواب، )محتويـــًا لهـــم( ويقـــف مع 
الجميع على مساحة واحدة، يفضل 
أن يكون ســـبق له ترؤس مؤسســـة 

من مؤسسات المجتمع المدني.
إلـــى ذلك تحفـــظ عددًا مـــن النواب 
حـــول قيـــام 3 شـــخصيات نيابيـــة 
بقيادة حركة التنسيق المسبق لعقد 
والتحالفـــات  للتشـــاور  اجتماعـــات 
حول المناصـــب القيادية بالمجلس 
ولرئاســـة اللجـــان الخمس قبل أداء 
القســـم القانونـــي في ظل اســـتمرار 

عمل نـــواب 2018 لغايـــة تاريخ 10 
ديسمبر الجاري.

بـــدوره، طالب مصـــدر نيابي خال 
اتصـــال هاتفـــي مـــع “البـــاد” وقـــف 
التجاذبـــات والتركيز على االهتمام 
خـــال  المقبلـــة  النيابيـــة  للمرحلـــة 
فتـــرة الفصل التشـــريعي الســـادس 
مـــن خـــال تقديـــم المصالـــح العليا 
لخدمـــة المواطنين والنظر في عدة 
ملفـــات مثـــل التفكيـــر فـــي خطـــط 
التعافـــي االقتصادي، خفض نســـبة 
لتحســـين  حلـــول  إيجـــاد  البطالـــة، 
وضـــع المتقاعديـــن، وذلـــك إلرجاع 
المجلـــس  بعمـــل  المواطنيـــن  ثقـــة 
بعيدًا عـــن المحاصصات قبل بداية 

دور االنعقاد للدورة البرلمانية.

“^” تنشر شروط ومعايير تداَولها النواب لمنصب الرئيس المقبل
محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

شـــارك السفير الشـــيخ عبدهللا بن راشد 
آل خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
الواليات المتحدة األميركية غير المقيم 
فـــي كنـــدا أثنـــاء زيارتـــه الرســـمية إلـــى 
كندا، في اجتماع نظمـــه المعهد الكندي 
للشؤون العالمية، وهي مؤسسة خيرية، 
تسعى إلى مساعدة الكنديين على فهم 
الـــدور الـــذي تلعبـــه كنـــدا فـــي المجتمع 
نـــدوات  ترتيـــب  طريـــق  عـــن  الدولـــي 
وإصـــدار العديد من التقارير على نطاق 
واســـع في مجال الدفاع والدبلوماسية 

والتجارة والموارد والتنمية.
وشـــارك في االجتمـــاع العديـــد من كبار 
مختلـــف  مـــن  والباحثيـــن  المســـؤولين 

تـــم مناقشـــة أوجـــه  القطاعـــات حيـــث 
التعاون في مجاالت الدفاع واالقتصاد 
والتجـــارة والتعليـــم بيـــن كنـــدا ومملكة 

البحرين.
مـــن جانبـــه، تطرق الســـفير إلى عاقات 
الصداقـــة القائمـــة بين مملكـــة البحرين 
وكنـــدا والتي تمتد لما يقـــارب 50 عامًا، 
مشـــيدًا بالتـــزام كنـــدا تجاه ضمـــان أمن 
فـــي  مشـــاركاتها  خـــال  مـــن  الماحـــة 
القـــوات البحريـــة المشـــتركة، ولمواقف 
كنـــدا الداعمـــة لحمايـــة الســـلم واألمـــن 
الدولـــي واإلقليمـــي، باإلضافة إلى قيام 
البلدين بإجراء المشـــاورات السياســـية 
بينهمـــا مرة واحدة في الســـنة، مشـــيدًا 
بنتائـــج المشـــاورات السياســـية الثانيـــة 
التـــي جـــرت بيـــن البلديـــن فـــي أوتـــاوا 

بتاريـــخ 15 ســـبتمبر 2022، كمـــا تطرق 
إلـــى رؤية البحريـــن االقتصادية 2030، 
مؤكـــدًا حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
االســـتمرار فـــي تطـــور وانفتـــاح البيئـــة 
االقتصاديـــة التي أرســـى دعائمها النهج 
الملـــك  الجالـــة  لصاحـــب  اإلصاحـــي 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل الباد 
المعظـــم، وبالمتابعة المســـتمرة من قبل 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولي العهـــد رئيس 
تقويـــة  أن  مؤكـــدًا  الـــوزراء،  مجلـــس 
العاقـــات البحرينية الكندية سيســـاهم 
فـــي تطور التعاون الثنائـــي بين البلدين 
أكثـــر  مســـتقبل  لتحقيـــق  الصديقيـــن 

ازدهارًا واستقرارًا.
إلـــى ذلك، اجتمع ســـفير مملكة البحرين 

لدى الواليـــات المتحـــدة األميركية غير 
المقيـــم فـــي كنـــدا، مع شـــانون ســـوني، 
كبير مديري العاقات الخارجية بوزارة 
الهجرة والاجئين والجنســـية الكندية، 

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
إلى كندا.

وأشـــاد بنتائـــج المشـــاورات السياســـية 
الثانيـــة التـــي جـــرت بيـــن البلديـــن فـــي 

 ،2022 ســـبتمبر   15 بتاريـــخ  أوتـــاوا 
والتـــي أكـــدت التـــزام البلديـــن بتعزيـــز 
العاقـــات، كمـــا تـــم خـــال اللقـــاء بحث 
فـــرص تعزيز التعاون وتطوير العاقات 
مشـــيرًا إلى إجراءات السفر القائمة بين 
مملكـــة البحرين وكندا وســـبل تســـهيلها 
فـــي مصلحـــة البلديـــن لتعزيـــز التبـــادل 

االقتصادي والسياحي والتعليمي.
مـــن جانبها، أعربت شـــانون ســـوني عن 
تقديرها للمبـــادرات البحرينية المتميزة 
في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، مؤكـــدة 
الشـــراكة  تعزيـــز  علـــى  بادهـــا  حـــرص 
واالقتصاديـــة  واألمنيـــة  السياســـية 
الثنائيـــة، بما يعود بالخيـــر والنماء على 

كا البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - وزارة الداخلية

صرحـــت رئيـــس نيابـــة االســـتئناف بأن 
المحكمـــة الكبـــرى االســـتئنافية أصدرت 
حكمـــًا حضوريـــا بقبـــول طعـــن النيابـــة 
العامـــة شـــكاً وفي الموضـــوع وبإجماع 
الحكـــم  بإلغـــاء  المحكمـــة  قضـــاة  آراء 
المتهـــم  ببـــراءة  الصـــادر  المســـتأنف 
وبحبســـه لمـــدة شـــهر لمـــا هـــو منســـوب 
إليه مـــن اتهام. وكانت النيابة العامة قد 
تلقـــت باغًا من موظف عام مفاده قيام 
أحد األشخاص عبر تطبيق االنستجرام 
باإلســـاءة له ولموظفي جهة عمله بنشر 
عليهـــا  يعاقـــب  عبـــارات  تضمـــن  مقـــال 
القانـــون تســـببت فـــي إزعاجه وإســـاءة 
اســـتعمال أجهـــزة االتصـــاالت الســـلكية 
والاسلكية. وقد باشـــرت النيابة العامة 
التحقيـــق فـــور ورود الباغ واســـتمعت 
واســـتجوبت  الواقعـــة  شـــهود  إلـــى 

المتهـــم وواجهتـــه بباغ المجنـــي عليه، 
وبالعبـــارات الـــواردة في المقـــال الصادر 
منه وإحالته للمحاكمة الجنائية، فقضت 
محكمـــة أول درجة ببراءتـــه من االتهام 
المســـند إليـــه. فطعنـــت النيابـــة العامـــة 
باالستئناف إال أن المحكمة االستئنافية 
ســـايرت محكمة أول درجة فيما انتهت 
بالتمييـــز  العامـــة  النيابـــة  إليه.فطعنـــت 
ســـاقتها،  التـــي  القانونيـــة  لألســـباب 
فأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول 
طعـــن النيابـــة العامـــة وبنقـــض الحكـــم 
المطعـــون فيـــه وإعادة محاكمـــة المتهم 
مـــن جديـــد. فقضـــت المحكمـــة الكبـــرى 
بقبـــول  المتقـــدم  االســـتئنافية بحكمهـــا 
طعـــن النيابة العامة باالســـتئناف شـــكاً 
وفـــي الموضوع وبإجمـــاع اآلراء بإلغاء 
مجـــددًا  والقضـــاء  المســـتأنف  الحكـــم 

بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر.

أفـــاد مصـــدر تقني بقطـــاع االتصاالت 
واإلنترنـــت لــــ “الباد” أن ســـبب ضعف 
و تأثر ســـرعة شـــبكة األلياف البصرية 
“الفايبر”؛ لوجود خلل ومشـــكات في 
كابات توصيل “اإلنترنت” في عرض 
البحر تســـببت في تأثر ســـرعة نشاط 
اإلنترنـــت فـــي دول عـــدة ومنهـــا دول 
المنطقة، الفتًا إلى أن عمليات إصاح 
الخلـــل ســـتؤثر علـــى ســـرعة شـــبكات 
اإلنترنت السلكي. يشار إلى أن حادثة 

خطيـــرة تتعلق بكابل األلياف البحرية 
تحت البحر في جنوب فرنسا تسببت 
فـــي مشـــكات واســـعة النطـــاق فـــي 
االتصال بشـــبكات اإلنترنت الســـلكي، 
أصـــاب العديـــد من الـــدول في جنوب 
أوروبـــا  فـــي  والمســـتخدمين  فرنســـا 
وآســـيا والواليـــات المتحـــدة، وعملت 
إلصـــاح  بســـرعة  الســـحابة  شـــركات 
الخلـــل فـــي عدة دول، وتـــم قطع ما ال 
يقل عن 3 كابـــات ألياف بصرية، مما 
جعل ذلك الوصول إلى اإلنترنت أبطأ 

للمستخدمين في العالم.

الدوليـــة  الشـــؤون  إدارة  شـــاركت 
واإلنتربـــول بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة 
الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني 
في أعمال المؤتمر السابع عشر السنوي 
لرؤســـاء المكاتـــب المركزيـــة الوطنيـــة، 
الذي أقيم في مدينة ليون بالجمهورية 
 28-30 مـــن  الفتـــرة  فـــي  الفرنســـية 
نوفمبـــر الماضـــي، بحضور مـــا يزيد عن 
300 مشـــارك من 147 دولـــة عضوا في 

المنظمة.
وتم خال المؤتمر، مناقشـــة المواضيع 
األعمـــال  جـــدول  علـــى  المدرجـــة 
فـــي  المبذولـــة  الجهـــود  واســـتعراض 

للحـــدود  العابـــرة  الجرائـــم  مكافحـــة 
بشـــتى صورهـــا، والتأكيـــد علـــى أهمية 
اســـتفادة الـــدول األعضـــاء مـــن قواعد 
بيانات منظومة اإلنتربول البالغ عددها 
19 قاعـــدة، كمـــا تـــم اإلعان عـــن البدء 
باحتفـــاالت مئويـــة منظمـــة اإلنتربـــول 

والتي تصادف 7 سبتمبر 2023.
المائـــدة  اجتمـــاع  المؤتمـــر،  وتخلـــل 
المســـتديرة لرؤســـاء المكاتب المركزية 
الوطنية إلقليم الشرق األوسط وشمال 
محمـــد  الرائـــد  خالـــه  قـــدم  إفريقيـــا، 
خالـــد العبســـي عرضًا أبرز فيـــه الجهود 

المبذولة من قبل وزارة الداخلية.

بعد قبول طعن النيابة العامة... إلغاء حكم 
ببراءة متهم في واقعة إهانة موظف عام

تلف كابالت لإلنترنت يؤثر على “الفايبر”

استعراض جهود البحرين في مكافحة غسل األموال 

محرر الشؤون المحلية
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فـــي تقدير رفيـــع المســـتوى لجهودها 
التـــي تبذلهـــا لدعـــم المـــرأة البحرينية 
بالشركة، أعلنت لجنة تحكيم الجائزة 
)بابكـــو(  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  فـــوز 
بجائزة األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة لدعم تقـــّدم المرأة، عن فئة 
الشـــركات الكبيـــرة بالقطـــاع الخـــاص، 

.2022
وقد جاء هذا الفوز المشـــّرف للشـــركة 
تحكيـــم  لجنـــة  وتقييـــم  قيـــاس  بعـــد 
الجائـــزة لمـــدى التقـــّدم الكبيـــر الـــذي 
أحرزتـــه شـــركة “بابكـــو” فـــي تطبيـــق 
المتعلقـــة  وإســـتراتيجياتها  خططهـــا 
بدعم تقّدم المرأة، وتقييم اإلجراءات 
الفـــرص  والخطـــط المتعلقـــة بتوفيـــر 
العادلـــة والمتكافئة للمـــرأة البحرينية 
ومراجعـــة  الشـــركة،  فـــي  العاملـــة 
السياســـات التي تتبعها شركة “بابكو” 

في هذا الشأن.
الزيـــن،  جهـــاد  عبـــدهللا  تقـــدم  وقـــد 
رئيس مجلس إدارة الشـــركة، بالشـــكر 
الملكـــي  الســـمو  لصاحّبـــة  والعرفـــان 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة، قرينـــة عاهـــل البـــاد المعّظم، 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، حفظها 
هللا ورعاهـــا، لرعايـــة ســـموها الكريمة 
لهـــذه الجائزة الرفيعة التي تهدف إلى 
دعم تقّدم المـــرأة البحرينية وتمكينها 
لتكريـــس  العادلـــة  الفـــرص  ومنحهـــا 
دورهـــا البناء ومشـــاركتها الفاعلة في 
عملّيـــة التنميـــة الشـــاملة - بالقطاعين 
العام والخاص - والتي يشـــهدها العهد 
الزاهر لصاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، ملك الباد المعظم، 

حفّظه هللا ورعاه.
الرفيعـــة  الجائـــزة  هـــذه  أن  وأضـــاف 
هـــي ترجمـــة لرؤيـــة القيادة الرشـــيدة 

فـــي العمل على دعم المـــرأة وتمكينها 
وتبني منهجيـــات إدمـــاج احتياجاتها 
في التنمية وتكافؤ الفرص، األمر الذي 
انعكـــس إيجابيـــًا علـــى رفع مســـاهمة 
المرأة في مســـيرة التنميـــة واالزدهار 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن على 

جميع المستويات.
كمـــا قـــدم عبدهللا جهـــاد الزين الشـــكر 
لرئيـــس وأعضاء لجنـــة التحكيم على 
مـــا التزموا به في قرارهم من حيادية 
للجهـــود  تقديـــر  وُحســـن  وشـــفافية 
المســـتدامة التـــي تبذلهـــا الشـــركة في 
رعايـــة وتمكيـــن ودعـــم تقـــّدم المـــرأة 
العاملة في شـــركة “بابكو” التي تمتلك 
الكثيـــر مـــن الطاقات الخاقـــة، وتنظر 
لها الشركة كشريك أساسي وعلى قدر 

عاٍل من الكفاءة.
وأعرب عبدهللا الزين عن فخر الشركة 

الكبير بالفوز بهـــذه الجائزة المرموقة، 
موضحـــًا أن المرأة في شـــركة “بابكو” 
قـــد نالـــت أعلـــى المناصب اإلشـــرافية 
والقياديـــة والتنفيذيـــة فـــي الشـــركة، 
وأثبتـــت قدرتهـــا الفائقـــة علـــى تحّمل 

المسؤوليات بكل جدارة واقتدار.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف 
الشـــركة أن هـــذه الجائـــزة المرموقـــة 
مواصلـــة  علـــى  الشـــركة  ســـتحفز 
تقديـــم  فـــي  المدروســـة  الُخطـــى 
الدعـــم والمســـاندة للمـــرأة البحرينية، 
مستنيرين بتوجيهات صاحبة السمو، 
حفظهـــا هللا ورعاهـــا، مجدديـــن العزم 
على تقديم المزيد من الجهود لضمان 
البحرينّيـــة  المـــرأة  تقـــّدم  اســـتمرار 
وتعزيز مشـــاركتها في مسيرة النجاح 
الكبيـــرة التـــي تشـــهدها شـــركة نفـــط 

البحرين.

من جانبه، أعرب عبدالرحمن جواهري 
الجائـــزة  بهـــذه  بالفـــوز  ســـعادته  عـــن 
الرفيعـــة، التي جاءت تقديـــرًا للجهود 
المســـتمرة التـــي تبذلها “بابكـــو” لدعم 
ورعاية تقدم المرأة البحرينية العاملة 
المكتســـبات  أن  مضيفـــًا  بالشـــركة، 
المـــرأة  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الحقيقيـــة 
البحرينيـــة اليوم إنمـــا تحققت بفضل 
هللا ثـــم بفضل جهـــود صاحّبة الســـمّو 
الملكـــي، حفظها هللا ورعاها، وســـعيها 
البحرينيـــة  المـــرأة  لدعـــم  الـــدؤوب 
وتمكينهـــا ومنحهـــا الفـــرص المتكافئة 

للوصول إلى مراكز صنع القرار.
رؤيتهـــا  الشـــركة  لـــدى  أن  وأضـــاف 
الخاصة في الريادة والتمّيز في األداء 
الفـــردي  األداء  وكذلـــك  المؤسســـي 
لتحقيـــق األثـــر المســـتدام فـــي تمكين 
المرأة من خال توفير مقومات تحقق 

لهـــا التقـــّدم على جميـــع المســـتويات، 
األمـــر الذي نجحـــت معه الشـــركة في 
الحصول على الكثيـــر من التقدير في 

هذا الشأن.
وأوضـــح أنها مناســـّبة تســـتوجب منا 
كإدارة توجيـــه الشـــكر والتقديـــر لـــكل 
األعـــزاء،  والموظفـــات  الموظفيـــن 
علـــى جهودهـــم والتزامهـــم والمهنّيـــة 
الكبيـــرة التي يتحلون بهـــا إضافة إلى 
مســـاندتهم المســـتمرة لخطط مجلس 
اإلدارة ودعمهم إلســـتراتيجياته التي 
مّكنـــت الشـــركة مـــن تكريـــس مكانتها 
الرائـــدة، معربـــًا عـــن أمله بأن يســـتمر 
فريق العمل في “بابكو” بالروح نفسها 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات.
وتأتـــي جائـــزة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
لتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة، تعبيـــرًا عن 

جديـــة مملكـــة البحرين فـــي أن تكون 
عمليـــة تقدم المرأة خاضعة للتخطيط 
المدروس واالستشراف اإلستراتيجي 
القابل للمتابعة والتقييم لقياس تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة باعتبارهـــا شـــريك 
يحظـــى بفـــرص متكافئـــة فـــي الحياة 

العامة.
المبـــادرات  مـــن  الجائـــزة  تعتبـــر  كمـــا 
الوطنية المهمة في مجال تعزيز مركز 
المرأة في مجال العمل واألداة العلمية 
لترجمـــة الكيفيـــة التي يجـــب أن تهيأ 
فيهـــا األرضيـــة التنظيميـــة واإلداريـــة 
للمـــرأة البحرينيـــة العاملـــة مـــن خال 
وموضوعيـــة  علميـــة  معاييـــر  وضـــع 
وقابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات 
العمل في القطاعين الرسمي والخاص 
في تحقيق أوجـــه تكافؤ الفرص على 

مستوى التنمية الوطنية المستدامة.

فوز مشّرف لـ“بابكو” بجائزة األميرة سبيكة لدعم تقدم المرأة
عن فئة الشركات الكبيرة بـ”الخاص”

نظـــم المركـــز البحريني للحـــراك الدولي، أمـــس ملتقى منيرة 
بـــن هنـــدي األول لـــذوي اإلعاقـــة تحـــت عنـــوان: إنجـــازات 
وتحديات، برعاية ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد آل خليفة، 
الرئيـــس الفخـــري للمركز، وبحضـــور رئيس مجلس الشـــورى 
علـــي الصالـــح، ووزير التنميـــة االجتماعية أســـامة العصفور، 
ومستشـــار جالة الملك لشؤون الشـــباب والرياضة صالح بن 
هنـــدي أخـــي الراحلة منيـــرة بن هندي، ورئيـــس المركز عادل 

سلطان وعدد من الشخصيات العامة. 
وأشـــاد وزير التنميـــة االجتماعية في كلمته التـــي ألقاها في 
الملتقـــى بمـــا قدمته منيـــرة بن هنـــدي من عطـــاء وإنجازات 
لدعم ذوي اإلعاقة والمســـاهمة في تأسيس المركز البحريني 
للحـــراك الدولـــي، فيمـــا اســـتعرض صالـــح بـــن هنـــدي بكلمته 
العفوية سيرة حياة الراحلة وما تخللها من تحديات وعقبات 
أثرت على حياتها وعلى حياة محيطها العائلي واالجتماعي. 
أمـــا رئيـــس المركـــز عـــادل ســـلطان فقـــد ألقـــى كلمته بشـــكل 
مختصـــر متأثـــًرا برحيل منيرة التـــي وصفها باألم والشـــمعة 
المضيئـــة لغيرها، مشـــيرا، على هامـــش الملتقى، في تصريح 
لــــ “البـــاد”، إلى وجـــود “فئـــة تســـتغل ذوي اإلعاقـــة لتحقيق 
أهدافهم الشـــخصية”، مســـتنكرا هذا الســـلوك، داعًيا وســـائل 
اإلعام “ألداء مهمتها في تسليط الضوء على قضايا وهموم 

فئة ذوي اإلعاقة بشكل مستمر”. 
كمـــا نظم المركز معرًضـــا ضم زوايا فنية ألعمـــال ذوي الهمم 
وإبداعاتهم. وتم تكريم عدد من المساهمين والناشطين في 
مجال دعم ذوي اإلعاقة. وقدمت مؤسسات المجتمع المدني 

عرًضا لتجاربها في دعم ذوي اإلعاقة في مملكة البحرين.

وزيــر التنميـــة يشيـــد بعطـــاء منيـــرة بـــن هنـــدي
عقد ملتقى الفقيدة األول لذوي اإلعاقة برعاية سمو الشيخة زين بنت خالد

الوزير ومستشار الملك يتجوالن في المعرض

عادل سلطان متحدًثا صالح بن هندي متحدًثا وزير التنمية متحدًثا

صورة جماعية 
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االحتفال بيوم المرأة البحرينية
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 بنين - بنات

حــــدائـــــق
ترفيهية

مراكز رياضية
شبابية

المراكز  التسوق 
والمجمعات التجارية

محطــة وادي 
حيان للوقود

ساحل عسكر
 الترفيهي

شــــاليهـــات
 جــو

مركز خليفة
الصحـي

RESORT & SPA

بالقــرب
مـــــــــــــن

������
متــاحمبــاع

تحديث
�جــديــد �
01 2022DEC

%68.7

RA

������M
2

المســـاحات
مــــــن وإلى

17564411 الـبــديــع
مـديـر الفـرع

36700722

17564422 ســتــــرة
مـديـر الفـرع

36779771

17564433 المنــامـة
مـديـر الفـرع

36600656

66000099 الـمـرفـــأ  
مـديـر الفـرع

36155800
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09األحد 4 ديسمبر 2022 - 10 جمادى األولى 1444 - العدد 5164



 For Advertising
إلعالناتكـــم

أوقات الدوام:
األحد - الخميس 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 
17111444 -17111504

+973 17111444

+973 17580939

+973 17111504

 For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات:  
17111501 - 17111503 - 17111504 - 17111444

Vacancies Available

األحد 4 ديسمبر 2022 - 10 جمادى األولى 1444 - العدد 105164

MARK ONE SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 39654547 or AKRAMHUSSAIN22@HOTMAIL.COM 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

SECURI CORE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH 

CLEAN ZONE LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39633812 or YOUBUTTI@GMAIL.COM 

GHUSOON SPA BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

 MANICURIST
 suitably qualified applicants can contact
 39670705 or YERASHID@YAHOO.COM 

SITRA MEAT FACTORY. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER/PACKER
 suitably qualified applicants can contact

 17732252 or gm@sitrafactory.com 

Malak Secondhand Equipments 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39077220 or malakclering@gmail.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION
 suitably qualified applicants can contact

 17464719 or hussain.mansoor@engie.com 

MIRZA METALS SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact
 39039654 or AEN.SAQR@YAHOO.COM 

ALTAWASEL PALACE KARAK 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39556077 or SAJIDAYASEENALI@GMAIL.COM 

RED SAND CONSTUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 36607776 or REDSAND.EST@HOTMAIL.COM 

NEW AVAILABLE SPECIALIZED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17227838 or EVERGREENDOCUMENT@GMAIL.COM 

Alsaleheya coldstore 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 33391522 or BUAHMED182@GMAIL.COM 

VENKATESH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 39273173 or WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

AMMAR OPTICIAN (PARTNERSHIP) 
has a vacancy for the occupation of

 SALES EXCUTIVE
 suitably qualified applicants can contact

 17593001 or ABOAMMAR72@HOTMAIL.COM 

KADI INTERNATIONAL TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17784640 or NSAQ81@GMAIL.COM 

SCUBAMASTER COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17292154 or AHMED@SCUBAMASTER.WS 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17691591 or md@sarayaco.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

AlHelli Express 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17877209 or HANAN@ALHELLI.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17262725 or hr@delta-ss.me 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

NEW BEST AUTO MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39200345 or ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

JANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 36685000 or FATEMA.A.RADHI@GMAIL.COM 

JANA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36685000 or FATEMA.A.RADHI@GMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17360000 or hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

AL OLAYA SUITES HOTEL  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17161616 or CORP@DADABAI.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICAL SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17720180 or CONTACT@WATECHMENA.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39697979 or HASSAN800@GMAIL.COM 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 66600080 or ALJAD25@HOTMAIL.COM 

First station trading partnership co. 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact
 36644232 or M.MANEA@HOTMAIL.COM 

ORGANIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
 WORKER(JUICE & SANDWICHES)

 suitably qualified applicants can contact
 17251713 or ROSA2H@HOTMAIL.COM 

Daffodils Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17756786 or daffodills338@gmail.com 

THE ORANGERY 
has a vacancy for the occupation of

 ASSISTANT MANAGER
 suitably qualified applicants can contact

 36552208 or MBUSANDAL@THEPALACE.COM.BH 

AQUA OPERATION AND MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 OFFICE ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17233317 or MOHAMEDALASFOOR@GMAIL.COM 

EVER TECH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 17179895 or ANIL7205@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

RAJPOT TOYS 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact
 39888023 or CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

AL MEHAR AUTO GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33372229 or AMNA56689@GMAIL.COM 

Flip Burger 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 36336001 or OALLAITH@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 37722884 or GOVERNMENT@mre.co 

K.P MANPOWER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 39631441 or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Almanac Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33444600 or MOHD.EDAMABH@GMAIL.COM 

HQJ HOLDING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36660577 or ALSHAIKH2@HOTMAIL.COM  
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ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL

 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER(GAS & ELECTRIC).GENERAL
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER(FORKLIFT)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

Rockfort Trading Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 37331899 or ROCKFORTBHN@GMAIL.COM 

Azam Motorcycle Maintenance and Repairing Garage Co Bahraini par 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34570579 or AZAMWATTOOSWEET@GMAIL.COM 

BAB AL URMI UPHOLSTERY- Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34659511 or UBAYDUL7871@GMAIL.COM 

TRUE NORTH INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34113333 or M36555561@GMAIL.COM 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP)
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

TWT Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING)
 suitably qualified applicants can contact

 32131016 or happyh184@hotmail.com 

BURGER TOWN CAFETARIA 
has a vacancy for the occupation of

 SANDWICHES MAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33203336 or HASAN000.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

SOCIALFLY ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34633301 or HAMADALI346333@GMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RECEPTIONIST
 suitably qualified applicants can contact

 33180666 or dt.rasheed@gmail.com 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66677740 or ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

ANBU PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17910707 or ANBUPHARMACYBH@GMAIL.COM 

Renown city contracting Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39626891 or RENOWNCITY@GMAIL.COM 

THE KIDS CLINIC MEDICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact
 17715515 or thekidsclinic83@gmail.com 

FABTECH INDUSTRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(METAL CLEANING)
 suitably qualified applicants can contact

 36288848 or idawani@fabtechbahrain.com 

DAR JAMEEL CONTRACTING  EST. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17731694 or FAISALJAMEEL970903@GMAIL.COM 

THE BUTCHERS KNIFE RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 39001001 or ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

Sameer Alqadah Carpentry Workshop 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 38950768 or SAMEERQUDAH01@GMAIL.COM 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33954309 or JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

THE BEST CHOICE FOR CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38141431 or AHMED.ALDOUKY@GMAIL.COM 

ALMOAYYED ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SYSTEMS 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 38888838 or ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

GRAND TIGER FOR MECHANICAL AND INDUSTRIAL B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact

 17620672 or SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

MACDONALD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR ASSISTANT
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or amal.almousawi@fakhro.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220000 or HR@FAKHRO.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SUPERVISOR (SITE)
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

FRESH TOUCH MANPOWER SUPPLY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38880304 or MOHD.POLLUX@OUTLOOK.COM 

OPERA SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 38341231 or BRIGHTFUTURE9853@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

Nitro Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39881866 or kamc.bh@gmail.com 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES AGENT
 suitably qualified applicants can contact

 39347757 or thantanabusiness@gmail.com 

RUHI Construction of buildings CO.WLL 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33241984 or DULAL798@GMAIL.COM 

CASABILLA REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT
 suitably qualified applicants can contact

 36760636 or casabilla2@gmail.com 

WORLD OF METALS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 33918404 or DHAIFALI59@GMAIL.COM 

KAKA BABA FINEST CUISINE BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 35565354 or HDHBHD786@GMAIL.COM 

BEAUTY BOUNTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 HAIR DRESSER
 suitably qualified applicants can contact

 38487070 or FAALNASSER@OUTLOOK.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

Team work contracting 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33663500 or info.teamwork.co@gmail.com 

GEORGIA BAY SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 36522287 or RABDULLA778@GMAIL.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 66359933 or SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

LIYAN TECH PHONE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39501060 or BH_1996@ICLOUD.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIOR SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact

 17768181 or JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

CHARLIES FASHION DESIGNING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE)
 suitably qualified applicants can contact

 77080468 or CHARLIESBAHRAIN@GMAIL.COM 

FAHDAN BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (OPERATIONS)
 suitably qualified applicants can contact
 33600501 or ISULAIBIKH@GMAIL.COM 

BADUSHA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 COOK(ASSISTANT)
 suitably qualified applicants can contact

 17620600 or INFO@HANIBH.COM 

AVANGARD FOOTBALL ACADEMY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact
 39624120 or AHOPUEO@YAHOO.COM 

BCC BOUTIQUE CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECRETARY
 suitably qualified applicants can contact
 33111111 or MOHD.KAYED@GMAIL.COM 

S M HOME CARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35063608 or SHAJIMANAFPLK@GMAIL.COM 

NEW SAFANA WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STEEL FABRICATOR
 suitably qualified applicants can contact

 33211154 or SAFANA.WELDING@GMAIL.COM 

LUFFY GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33700076 or AMANIKHAMDAN87@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

HIGH CHECK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 37571166 or ALRASEKHON2021.BH@YAHOO.COM 

RISE AND SHINE  ADVERTISING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 34551553 or SAGEER91189@GMAIL.COM 

HAPPY LIFE WATER DESALINATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MARKETING SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39390443 or HAPPYLIFEADSBH@GMAIL.COM 

WHENDYS PRODUCTION INTERNATIONAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 34185885 or lightspeedisa@gmail.com 

MUHAMMADIYAH AC REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 35194795 or CHAUDHARYASIF4795@GMAIL.COM 

SPEAR ACT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36006884 or ANWARULLAH.KSA@GMAIL.COM 

NEW DUBAI LINE CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33111262 or ALIALFARDAN88@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17702454 or mohdnew28@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 MASON
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17737000 or h.s.m1111@gmail.com 

TEAM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39289289 or teamco98@gmail.com 

ITHIBAT CONTRACTING EST . 
has a vacancy for the occupation of

 WORK SUPERVISOR
 suitably qualified applicants can contact
 39444923 or bigbossvip911@gmail.com 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL HELPER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

EBENEZER BUILDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39889555 or DONIA10002@HOTMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

 CHEF
 suitably qualified applicants can contact

 17636363 or ahmed@jazayani.com 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

ELITE FACILITY MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17382228 or MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

One Call co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or IBRAHIM@DREAMGROUP.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SINGAPORE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER (GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17300013 or AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL SECURITY SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SECURITY GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 38080801 or HR@issbh.com 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17464159 or vijaysharma@chemcogulf.com 

ABDULRAHMAN KANOO INTERNATIONAL SCHOOL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 ADMINISTRATOR
 suitably qualified applicants can contact
 17875055 or FINANCE@ARKIS.EDU.BH 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

TASHYEED HOSPITALITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 17729935 or AHMED@PANORAMABH.COM 

NEST HOMES REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 34293459 or MDNOUSHAD2@GMAIL.COM 

INFORAD TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 39693569 or waleed.alsaif@inforadtech.com 

SPORTSCIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 PROMOTER(COMMERCIAL)
 suitably qualified applicants can contact

 17870023 or CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SHIREEN K SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 37396177 or ZOYAKHANBAHRAIN196@GMAIL.COM 

HIGH MOON TRADING EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39209785 or MALAM57@YAHOO.COM 

LEEN ALKHIR CONSULTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ACCOUNTANT(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 35671823 or khair647@gmail.com 

ZARMEENA CARGO HANDLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 32306963 or JABAR.ALI43@YAHOO.COM 

NEOM CITY REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 35681602 or SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

AL SULTAN MOTORCYCLE REPAIRING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 66913415 or SULTANMALIK3379@GMAIL.COM 

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALIST
 suitably qualified applicants can contact

 17556613 or INFO@BISED.ORG 

S.ABDULLA MOHSIN ALAWI KHADIM 
has a vacancy for the occupation of

 GARDENER
 suitably qualified applicants can contact
 17874492 or ACITYGLASS@YAHOO.COM 

HASAN ALI JASSIM SARHAN ( JASIM FAMILY /10146 ) 
has a vacancy for the occupation of

 SEAMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33682850 or HASANJASSIM950@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 SPECIALISED DOCTOR
 suitably qualified applicants can contact
 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

ESMAHAN ALI EBRAHIM MOHAMED ALMAJED 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact
 39005508 or DANADHIM@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 39470985 or yousif@aanass.net 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

BURJ ZENAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 33513335 or Alia.andleeb3@gmail.com 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

MASUD RANA  REPAIR OF ELECTRONIC- ELECTRICAL  AND OPTICAL EQUIPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33264372 or CITYDREAM087@GMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

 NURSE(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH 

STANDARD CHARTERED BANK 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17150727 or AMMAR.NEAMA@SC.COM 

HAJI HASSAN MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 MECHANICAL FITTER
 suitably qualified applicants can contact

 17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WELL PULLER (OIL AND GAS WELLS)
 suitably qualified applicants can contact
 17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 RIGGER
 suitably qualified applicants can contact

 17700888 or NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

 POLISHER(METAL)
 suitably qualified applicants can contact
 17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MASON ASST
 suitably qualified applicants can contact

 17786500 or careers@kcbahrain.com 

AL HELLI SUPERMARKET B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 33572333 or hanan@ALHELLI.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 17742961 or SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN ALUMINIUM EXTRUSION CO. (BALEXCO) B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

 SALES MANAGER
 suitably qualified applicants can contact
 17730073 or JOANN@BALEXCO.COM.BH 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39468574 or aqeel@basma.com.bh 

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 INSULATOR
 suitably qualified applicants can contact

 39470440 or faisalashoor@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

NADER GAS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39407700 or talal.abdulaal@gmail.com 

TK ELEVATOR ALMOAYYED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN(ELEVATORS)
 suitably qualified applicants can contact

 17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

ALAARAF BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

 BREAD BAKER
 suitably qualified applicants can contact

 33800636 or ADEL.3373@GMAIL.COM 

NATIONAL TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 HEAVY VEHICLE DRIVER
 suitably qualified applicants can contact

 39693040 or NETTS@ENGINEER.BH 

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

 AIR TRANSPORT PILOT
 suitably qualified applicants can contact

 17328393 or ALDIRIYAHAGENCY@GMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 TECHNICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 39527999 or alitahery@hotmail.com 

GULF EAGLE TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 66666949 or SN@GEG.BH 

BAHRAIN BUSINESS MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 SENIER SYSTEMS ANALYST
 suitably qualified applicants can contact

 17584333 or feras@gbmme.com 

AL JANOOB SECOND HAND EQUIPMFNTS 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39441611 or 2010ELECTRICAL.WORKS@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 FOREMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH 

NOOR AL HAYAT CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 39616777 or ALRAYESPROPERTIES@HOTMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 STOREKEEPER
 suitably qualified applicants can contact

 17823236 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 WATCHMAN / GUARD
 suitably qualified applicants can contact

 17877246 or zainabhr@aldoorbh.com 

NAJAAD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

 WAITER
 suitably qualified applicants can contact

 39431339 or ADLALSYAD382@GMAIL.COM 

SUN LIGHT ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17241477 or sunlightec@gmail.com 

MAGNIUM ENTERPRISES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 SAFETY OFFICER
 suitably qualified applicants can contact

 17832244 or TAKA@BATELCOM.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 36379946 or ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

CHICAGO STEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

 CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /
 suitably qualified applicants can contact

 39668330 or CHISCONT@BATELCO.COM.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 CLEANER
 suitably qualified applicants can contact

 36094012 or HRD@DREAMGROUP.BH 

ALDALEEM CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 WELDER
 suitably qualified applicants can contact
 17252256 or ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

RAOOF BAKERY & GROCERY 
has a vacancy for the occupation of

 BAKER(GENERAL)
 suitably qualified applicants can contact

 36727370 or ASIYAMHD003@GMAIL.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 LABOURER
 suitably qualified applicants can contact

 17795104 or info@mancobh.com 

724PARIS PERFUMES 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39100006 or HAKH9999@GMAIL.COM 

MCDONALDS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

 FOOD SERVICE WORKER
 suitably qualified applicants can contact

 17220068 or AMAL.ALMOUSAWI@FAKHRO.COM 

ISA ALHADI Contracting 
has a vacancy for the occupation of

 PLUMBER
 suitably qualified applicants can contact

 17879935 or esahadi@hotmail.com 

SOLIDEER COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

 SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 39448393 or AQEEL@SOLIDEER.COM 

AL HARMAIN CAFTERYA 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER(JUICE)
 suitably qualified applicants can contact

 17732276 or redahmattar@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

 CARPENTER
 suitably qualified applicants can contact

 17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

 DRAFTSMAN
 suitably qualified applicants can contact

 17832030 or hamida.alhubail@havelockone.com 

MARHABA SALON 
has a vacancy for the occupation of

 BARBER
 suitably qualified applicants can contact

 33745655 or SHANIDRAHMAN4422@GMAIL.COM 

ALSDDAIS GENTS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

 TAILOR
 suitably qualified applicants can contact

 17770746 or KHADIJAEBR185@GMAIL.COM 

SHOP AND SMILE TEAM BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

 WORKER
 suitably qualified applicants can contact
 39253338 or ALLSHOP2011@GMAIL.COM 

REHAB CAFE 
has a vacancy for the occupation of

 COFFEE SERVER
 suitably qualified applicants can contact

 33244441 or YOUNIS-DMS@HOTMAIL.COM 

QUALITY SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

 RETAIL TRADE SALESMAN
 suitably qualified applicants can contact

 33374446 or SHASSANJUMA@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

 ELECTRICIAN
 suitably qualified applicants can contact

 17255209 or varghese@dadabhaiconstruction.com 
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طارق البحار

وفقا 
للتقرير 

الذي نشر 
على موقع 

“NME” سيتم خالل العام 
المقبل 2023 افتتاح أول 
مدينة ترفيهية في العالم 

مستوحاة من سلسلة أفالم 
Jumanji المكونة من 3 

أفالم تم إنتاج الفيلم األول 
منها عام 1995 في المملكة 

المتحدة.

ــوع ــب ــة تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة عــطــلــة األس ــن ــمــدي ــيــات حـــول ال ــفــعــال ــى مـــن ال ــ ــة أول ــول ج

ــار الــلــؤلــؤ ــس ــي الــمــحــّرق يــنــطــلــق مـــن م ــيــال ــان ل ــرج ــه م

من روائع األفالم في مهرجان البحر األحمر:

 What’s Love Got to Do with It والحفرة

انطلقــت مســاء الخميــس الموافــق 1 ديســمبر 2022م فعاليــات مهرجــان “ليالــي 
المحّرق” وذلك من مركز زّوار موقع مسار اللؤلؤ بحضور  الشيخ خليفة بن أحمد 
بن عبدهللا آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار وعدد من الشخصيات 
الدبلوماســية رفيعة المســتوى، إضافة إلى تواجد عدد كبير من المهتمين بالشأن 
الثقافــي فــي البحريــن واإلعالمييــن. وتنّقلــت فعاليــة االفتتــاح مــا بيــن عمــارات 
الــدوي فــي منطقــة مركز الزّوار ومن ثم عمارة فخــرو 1 وعمارة فخرو 2، إضافة 
إلــى المــرور بســوق القيصريــة. كذلــك شــهد اليــوم األول مــن المهرجــان افتتــاح 
معــرض “علــى الحافــة” فــي ذاكــرة المكان-عمــارة بــن مطــر المتفرعــة عــن مركــز 

الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة.

عندما أعلن رئيس مهرجان البحر األحمر الســينمائي الدولي محمد التركي عن تقديم 
فيلــم جميــل يتناســب مــع افتتــاح الليلــة الكبيــرة ألكثــر المهرجانــات تطــورا بالفيلــم 
الغنائــي What’s Love Got to Do with It أو “مــا عالقــة الحــب به؟” للمخرج شــيكار 
كابور وإنتاج ســتوديو كانال ووركينج تايتل والمبني على أســس كوميدية متجددة، 
فلــم يخطــىء أبــدا فــي االختيار الناجــح، الفيلم القــى اهتمام وقبول حضــور افتتاح 
المهرجــان بــكل مــا يحمــل مــن الــوان بالرغــم من تكــرار قصته فــي العديد مــن االفالم 
وهو عبارة عن فيلم رومانسي متعدد الثقافات عن الحب والزواج، تدور أحداثه بين 

لندن والهور.

يتبع أحدث العمل دور كابور زوي )النجمة 
ليلـــي جيمس(، مخرجة أفـــالم وثائقية لها 
تاريـــخ غيـــر ناجـــح فـــي المواعـــدة، حيث 
تسجل رحلة صديق طفولتها كاظم )شزاد 
لطيـــف(، لترتيـــب زواج مرتب لهـــا، بالرغم 
مـــن ان كاظـــم رجـــل تقريبـــا محافـــظ من 
الجيل األول من المهاجرين من باكســـتان، 
جدي جدا ويفكر في المســـتقبل ونادرا ما 
يكون للتقاليـــد، فلماذا يختار ما تراه زوي 
طريقا محافظا للعثور على زوجة؟ وكيف 
يمكن لزوي وهـــي امرأة لها عالقة عدائية 
مع الحب أن تكون حكمية مع هذا القرار؟

تخبر زوي صديقتها باستمرار عن تاريخها 
الســـيئ فـــي المواعـــدة مـــن خالل عدســـة 
القصـــص الخيالية الكالســـيكية، ووالدتها 
النجمـــة الكبيـــرة “إيمـــا طومســـون” بـــدور 

كاث التـــي تعيش بطريقة مرحة خصوصا 
مـــع جيرانهـــا المجاوريـــن، الذيـــن تصادف 
أنهـــم والدا كاظـــم التقليديـــان، وهي قلقة 
للغاية بشـــأن كـــون ابنتهـــا بمفردها لدرجة 
أنهـــا تريـــد ان ترتـــب للقـــاء خـــاص لها مع  
الطبيـــب البيطري المتواضع لكلبهم والذي 
يبـــذل قصـــارى جهده علـــى أمـــل أن يفوز 

بقلبها.
إنه فيلم رائـــع ألنه يظهر مدى قوة المرأة، 
ويعرض أيضا كيف يمكننا إنجاز أو تجاوز 
أي شـــيء بغض النظـــر عن العقبـــات التي 

تعترض طريقنا.
يقـــدم الفيلم فكـــرة الزيجـــات المرتبة في 
العصر الحديث بأسلوب بهيج أكثر من أي 
شيء آخر، وفيه تحاول زوي بطلة الفيلم 
فهم الزيجات المدبرة والكشـــف عن سبب 
تبرؤ عائلة كاظم فعليا من ابنتها الصغرى!

يحكـــي هـــذا الفيلم حقا قصـــة مذهلة عن 
حقائـــق ربمـــا ليســـت مخفيـــة بمجتمعات 
جنـــوب آســـيا التي تعيـــش فـــي بريطانيا. 
فـــي مجتمعاتنـــا  ويصـــور شـــيئا نختبـــره 
باختـــالف  االحيـــان  بعـــض  فـــي  العربيـــة 
االسباب، أظهر اليفلم الثقافة الباكستانية 
بطريقة إيجابية، وعالـــج القضايا بطريقة 
حساســـة دون أثـــارة للمشـــاكل خصوصـــا 
بيـــن الهنـــد وباكســـتان، بســـيناريو جميـــل 

وخفيـــف، ومكتـــوب مع بعنايـــة على مدى 
ســـنوات، يحتـــوي الفيلـــم علـــى تدفق في 
االحـــداث بصـــورة طبيعية، وتـــم تصويره 
بعنايـــة جـــدا فـــي ســـرد قريب مـــن الفهم، 
حيث يســـلط الضوء علـــى أن الحب ليس 
لـــه حواجـــز، ويظهـــر صعوبـــة العيـــش في 
عالـــم غربـــي ولكن البقاء مخلصـــا للجذور 
الباكســـتانية ومـــع ذلك، فإن نضـــال العالم 
الشرقي يحاول احتضان الثقافة الغربية.

“الحفرة”

مـــن االفالم الجديـــدة التي شـــاهدتها لكم 
فـــي مهرجـــان البحـــر األحمـــر الســـينمائي 
أيضـــا فيلـــم “الحفـــرة” وفيه نشـــاهد قصة 
جيفـــري البالـــغ من العمـــر 35 عاًمـــا يخرج 
مـــن الســـجن بعـــد ســـبع ســـنوات وينتقـــل 
لإلقامة في مجمع الكهنة الكاثوليك ضمن 
شيموني في الريف الكينّي، وبينما يقضي 
أيامـــه فـــي المكان الذي عـــاش فيه طويالً 
كمـــدّرس موّقر للغـــة اإلنجليزيـــة، يفاجئه 

أنه لم يعـــد نفس المكان الذي عرفه، لتبدأ 
الكوابيس في مطاردته، ضمن قّصة ترثي 
الذاكـــرة  تقـــرر  اإلنســـان حينمـــا  هشاشـــة 

خيانة الجسد.
الفيلم الدرامي من إخراج أنجيال وانجيكو 
جاســـتن  مـــن  كال  تمثيـــل  ومـــن  وامـــاي 
ميريتشي، ســـام بسجين، فيفيان وامبوي 

، موثوني جاتيشا، دانيال نجوروج
الفيلـــم يحكي بصـــورة مؤثرة قصة عندما 
يفشـــل المجتمع، بأســـلوب متوتـــر بتنفيذ 
عالـــي جـــدا، والقـــدرة علـــى ســـرد القصة، 
إلى جانـــب التصويـــر الســـينمائي الجميل 
والحـــوار  الصـــوت  وتصميـــم  واإلضـــاءة 
الفعـــال وتصميـــم األزياء مع ســـرد للقصة 

في أفضل حاالته.
تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي كينيـــا ويبـــدأ 
بإطالق ســـراح جيفري )جاستن ميريشي( 
مـــن  جيفـــري  يقـــود  قـــس  الســـجن.  مـــن 
نيروبي إلى بلـــدة صغيرة، وعند وصولهم 
في منتصف الليل، يشـــعر جيفري بالرعب 

إلـــى منـــزل  تـــم نقلـــه  أنـــه  يـــدرك  عندمـــا 
طفولته للعمل كمزارع للكنيســـة المحلية، 
وبعيـــدا عن عائلتـــه وبدون اي دخل، ليس 
لديـــه خيار ســـوى البقاء مـــع األب يعقوب 
)ســـام بســـينجين( القس البـــارز! تم تعيين 
جيفري للعمل تحت قيادة مارثا )موثوني 
جاثيتشـــا( فـــي حلـــب األبقـــار وغيرها من 
األعمال، وسرعان ما يتضح أن هذا الرجل 
لـــم يقم قط بيوم من العمـــل في المزرعة، 
جيفري متحفظ للغاية ويريد فقط القيام 
بعمله والعيش بســـالم، لكن مارثا مشغولة 
تحـــاول معرفة قصته، ووســـط ذلك هناك 
بياتريـــس )فيفيان وامبوي(، فتاة تبلغ من 
العمـــر 19 عاما تحب حرفيـــا اللعب بالنار، 
تصبح مفتونـــة بالوافـــد الجديد الخجول 

وتستمر في المحاولة للتقرب منه.
في الوقت نفســـه يريـــد األب يعقوب أن 
يتوب جيفري عن خطاياه ويضغط عليه 
لدراســـة الكتاب المقدس ليال لالستعداد 
للقـــاء أحـــد أفـــراد عائلة ضحيتـــه لطلب 

الحبكـــة  تـــزداد  والمصالحـــة،  المغفـــرة 
عندمـــا يصطـــدم جيفـــري بشـــخص مـــن 
طفولتـــه بعـــد قـــداس األحد، ممـــا يؤدي 
إلى صدمة ســـابقة الى بدء في التعامل 
معهـــا منـــذ خروجه من الســـجن، يحاول 
القس أن يريحـــه بقوله: “لقد نجوت من 
سبع ســـنوات من السجن، سوف تنجو”،  
لكـــن النظرة على وجه جيفـــري تقولغير 

ذلك. 
الفيلـــم يقـــدم كتابـــه سلســـة وفعالة في 
االحـــداث، حيـــث يتـــم ســـرد الكثيـــر من 
القصة بدون كلمات، مما يقدم لنا معرفة 
فوريـــة بألـــم جيفري الـــذي ومنذ لحظته 
األولى على الشاشـــة، يمكن للجمهور أن 
يقول إن هذا شـــخص عادي مر بظروف 
إجـــراءات  يتخـــذ  جعلتـــه  عاديـــة  غيـــر 
أوقعته في السجن، فقد كان قبل دخوله 
الســـجن مدرســـا، لكـــن اآلن ال يســـمح له 
بالتدريـــس، الوظائف الوحيـــدة المتاحة 

هي العمل اليدوي بسبب القوانين.
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ويستكشـــف المعرض الذي تم إنشاؤه 
مـــن قبـــل مجتمع مـــن الفّنانيـــن أهمّية 
ســـاحل البحريـــن وتغّيراتـــه وتطـــّوره 
بمـــرور الوقـــت، مـــن خـــالل التصويـــر 
المختلطـــة  والوســـائط  الفوتوغرافـــي 
والتركيـــب. وكان الختـــام فـــي قاعـــة 
عـــن  والمتفرعـــة  فـــارس  بـــن  محمـــد 
مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم، حيـــث قّدمت 
فرقـــة محمـــد بن فـــارس أمســـية فنية 

اســـتحضرت أجمل أغانـــي فن الصوت 
واأللحان البحرينية األصيلة.

ويقـــام المهرجـــان بتنظيـــم مـــن هيئـــة 
البحرين للثقافة واآلثار، ضمن مشروع 
مسار اللؤلؤ، ومركز الشيخ إبراهيم بن 
محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحوث، 
مواقـــع  فـــي  الفعاليـــات  تقـــام  حيـــث 
عديـــدة حـــول المدينـــة خـــالل عطلـــة 
نهاية األســـبوع من أول أســـبوعين من 

الشـــهر الجـــاري )1–3 ديســـمبر و8-10 
ديســـمبر( مـــا بيـــن الســـاعة 5 وحتى 9 
مســـاًء. وســـيقّدم فعاليـــات تتنـــوع ما 
وورش  والمعـــارض  الموســـيقى  بيـــن 
العمـــل واألســـواق وغيرهـــا الكثير في 
أماكـــن متعددة من المحـــّرق بداية من 
مجلس ســـيادي شـــماالً وحتى قلعة بو 
ماهر في أقصى الجنوب، وسيخاطب 
شـــريحة واســـعة مـــن الجمهـــور ومـــن 

كافـــة األعمار عبر أنشـــطة تتوزع على 
ثمانية مجاالت هي: الفنون، التصميم، 
الموســـيقى،  المأكـــوالت،  الحـــرف، 
واألنشـــطة،  العمـــل  ورش  الســـينما، 

والجوالت.
كافـــة  علـــى  الحصـــول  أجـــل  ومـــن 
المهرجـــان  برامـــج  حـــول  المعلومـــات 
ومواعيـــده وأماكـــن إقامـــة الفعاليـــات 
وأماكن وقوف الســـيارات والمشـــاركة 

في الفعاليات التي تتطّلب التســـجيل، 
فيمكن زيارة الموقع اإللكتروني لمسار 
أو   www.peaerlingpath.bh اللؤلـــؤ 
متابعـــة منّصات التواصـــل االجتماعي 
Pearl- @لمســـار اللؤلؤ على الحســـاب 

.ingPath
المحـــّرق”  “ليالـــي  مهرجـــان  ويلقـــي 
الضـــوء على موقع مســـار اللؤلؤ، ثاني 
مواقـــع مملكـــة البحريـــن علـــى قائمـــة 

التـــراث العالمـــي لمنظمة اليونيســـكو، 
الثقافيـــة واالجتماعيـــة  والممارســـات 
والتـــراث غيـــر المـــادي المصاحـــب له، 
والـــذي يجّســـد إرث عصر صيـــد اللؤلؤ 
ـــا  فـــي البحريـــن. ويضـــم الموقـــع خطًّ
ـــا وثالثـــة مصائـــد لؤلـــؤ  ا أصليًّ ســـاحليًّ
ـــا وســـاحات عامة،  و16 مبنـــى تاريخيًّ
كلها تمتد لمســـافة 3.5 كيلومتر داخل 

مدينة المحّرق التاريخية.
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اإلعالم والهوية العربية )1(

يوم وليلة في العال

أيـــة دولـــة تحترم نفســـها وتريد أن يكـــون لها ثقل سياســـي واقتصادي 
ودينـــي واجتماعـــي وثقافـــي وتاريخي وحضـــاري، فإن أولـــى خطوات 
هـــذا الثقل الحفاظ وااللتزام والتمســـك بهويتهـــا الثقافية واالجتماعية 
والتاريخيـــة، وأيـــة أمـــة مكونة مـــن مناطـــق جغرافية مختلفـــة، كاألمة 
العربيـــة والصينية والهنديـــة واألميركية، فإن هويتها ســـواء ثقافية أم 

دينية هي األساس الذي يقودها ليكون لها شأن حضاري ودولي.
ومن وســـائل الحفاظ على الهوية تبني القيادة العليا لهذه الدول وهذه 
األمم ســـن قوانين تعمل على التمســـك أو تعميق أو الدفاع أو تســـويق 
هذه الهوية في المحافل اإلقليمية أو الدولية، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو 
غير مباشـــر، بل يصل األمر لسن قوانين تجرم وتحرم المساس بثوابت 
هـــذه الهويـــة، والضـــرب بيـــد من حديـــد علـــى كل من يتعـــدى على هذه 
الخطـــوط الحمـــراء مهمـــا كان منصبـــه ورتبتـــه.. وخير مثال هو ســـعي 
الديمقراطيين بمجلس النواب األميركي لتجريم أنصار ترامب بل حتى 
ترامـــب نفســـه بقضية ما يســـمى اقتحام مبنى الكونغـــرس، كونه تعدى 

على ثوابت األمة األميركية حسب قول الديمقراطيين.
ومن وسائل تحقيق القوانين والتشريعات والقرارات التي تحافظ على 
الهويـــة القومية وســـائل اإلعالم نفســـها ومـــا تبثه من محتـــوى إعالمي 
ســـواء كان هـــذا المحتوى إخباريا أو دراميـــا أو ثقافيا أو حتى ترفيهيا، 
وتزداد مســـؤولية وســـائل اإلعالم وقـــت الحروب والكـــوارث، بل حتى 
باألزمـــات السياســـية أو االقتصاديـــة حتـــى ال تؤثـــر هـــذه األزمات على 
ثوابـــت الهويـــة لهذه الدول وهـــذه األمم. وخير مثال على ذلك وســـائل 
اإلعـــالم الغربيـــة مـــن أوروبيـــة وأميركيـــة وأوقانوســـية أي أســـتراليا 
ونيوزيلنـــدا، وهجومهـــا أو على األقل انتقادها أو علـــى أقل القليل عدم 
حياديتهـــا بالتغطية والمحتـــوى اإلعالمي لحرب روســـيا على أوكرانيا، 
فقـــد ســـاندت حتى بما يقـــال بحياديتها المتواضعة، ســـاندت دولها ضد 

روسيا، كون هويتها الغربية تتعرض للخطر من قبل الهوية الروسية.

كاتب سعودي «

حزمـــت أمتعتـــي واتجهـــت إلـــى مطـــار الرياض، ومنـــه إلى مطـــار العال، 
وقـــررت أن أســـتمتع بقطعـــة خالبـــة أقـــل ما يمكـــن أن توصـــف بها هذه 
المدينـــة الجميلـــة الرائعة التي حباها المولى بأجمـــل تكوين تراه العين، 
جبال مختلف ألوانها ونخل ووديان وجو خالب تقل فيه نسبة التلوث، 
وقـــد ســـادني الصمـــت لفترة منـــذ أن حطت قدمـــاي مطار العـــال إلى أن 
وصلت محل إقامتي الذي بدوره وكما بقية األماكن السياحية في العال 

ال يخلو من اإلبهار والتميز.
كانـــت الرحلـــة ســـريعة لكنني اســـتطعت أن أزور عددا مـــن أهم األماكن 
الســـياحية وأن أقـــف علـــى شـــواهد حضـــارة االنباط وأن استشـــف قوة 
الحضارة وســـاكنيها من خالل الكتابات والنقـــوش والمقابر التي نحتت 
وســـط الجبال، واألدهى اللمســـات الجمالية التي أحاطت بكل ذلك في 

منظر تندهش له األعين.
الالفت جدا في تلك الرحلة بنات العال، كم شـــعرت بفخر وســـعادة وعز 
وأنـــا أرى فتيـــات متعلمـــات ولبقات ومحتشـــمات يتحدثـــن بلغات عدة 
ويستقبلن األفواج السياحية ببشاشة ورحابة صدر وضيافة ال مثيل لها 
ومثابـــرة مطلقة على االهتمـــام بالتفاصيل وكأنهن ولدن وخلقن لتمثيل 

بلدهن أفضل وأحسن تمثيل.
فـــي البلـــدة القديمـــة ســـتتلمس األصالـــة وطيبة أهـــل البلـــد وترحيبهم 
بالضيـــوف، وســـتعلم كـــم أنك محظـــوظ بتواجـــدك بالعال، وفـــي المرايا 
ســـتعيش لحظـــات البـــذخ وألـــذ وأغلـــى األطباق، وستســـمع إلـــى أجمل 
المقطوعـــات الموســـيقية المصاحبـــة لوجبات طعامـــك، ونصيحة محبة 

صادقة ال تذهب بعيدا والعال على مقربة منك.

كاتبة وأكاديمية بحرينية «

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

سمر األبيوكي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

خارطة طريق لحركة بلدية تنموية نشطة
لقد شـــكلت توجيهات نائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة، خالل لقائه رؤســـاء وأعضاء مجلس أمانـــة العاصمة والمجالس البلدية 
بحضـــور وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبارك وعدد من المســـؤولين، 
خارطة طريق لحركة بلدية تنموية نشطة في كل المجاالت واألصعدة، ومنهجا 
مـــن أجـــل تحقيق مصلحـــة الوطن والمواطنين، ســـواء من خـــالل تنفيذ خطط 
التنميـــة وجـــودة الخدمات أو مـــن خالل التطويـــر المتواصل لـــأداء، والتعاون 
مـــع كل الجهات والوصول إلى تحقيق األهـــداف التي تضعها الحكومة الموقرة 
برئاســـة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه وفق األولويات التي تتطلبها كل 

مرحلة لتحقيق التقدم والنماء واالزدهار.
“فقـــد دعـــا معاليـــه األعضـــاء البلدييـــن إلـــى أن يتخذوا مـــن “العمـــل بإخالص.. 
واإلنجاز بهمة” شعارا للمرحلة القادمة، راجيا لهم دورة بلدية ناجحة يجسدون 
من خاللها شـــراكتهم في صنع القرار، ومســـاهمتهم في تطوير الحركة التنموية 
والعمرانية للمملكة، ولفت معاليه أيضا إلى واحدة من أهم صور تعاون الحكومة 
مـــع مجلـــس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، والتي أفضت إلى توســـيع نطاق 
الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو النهج الذي أقرته اللجنة الوزارية للمشـــاريع 

التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، والمتمثل في إشـــراك مجالس الدورة الســـابقة في 
تحديد أولويات مشـــاريع الطرق والصرف الصحـــي بالمناطق الداخلية القديمة 
والجديدة، بهدف رفع مستوى البنية التحتية فيها، من خالل العمل على تنفيذ 
119 مشروعا بلديا مموال من إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة بقيمة 

63.7 مليون دينار”.
كمـــا نعرف جميعا كمواطنيـــن أن الخدمات البلدية خالل الدورة الســـابقة كانت 
متفاوتـــة بيـــن دائـــرة وأخرى، حيـــث اجتهد بعـــض البلديين وعملـــوا بكل طاقة 
لتنفيذ المشاريع واالرتقاء بالخدمات وتحديد األولويات وتوجيه العمل البلدي 
كمـــا ينبغـــي أن يكـــون، وكانـــت ألعمالهم أصـــداء إيجابيـــة كبيرة بيـــن قطاعات 
واسعة من أبناء المجتمع، وآخرون لم يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية ولم 

يتعاملوا مع قضايا المواطنين وكان عملهم البلدي غير فاعل.
لذلك نتمنى من الســـادة البلديين اســـتثمار كل اإلمكانيات المتاحة التي توفرها 

الحكومة لتحقيق المزيد من التطور في كل المدن والقرى.

كاتب بحريني «

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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قد يســـتغرب البعض هـــذا العنوان على اعتبار أن التغيـــرات المناخية تؤدي 
إلـــى آثـــار ســـلبية ومدمرة علـــى العالم كله برجاله ونســـائه وبقيـــة ما به من 
كائنات، وتســـبب ارتفاعا لدرجة حـــرارة األرض وحدوث فيضانات وكوارث 
طبيعية واختالال في نواميس الطبيعة بشكل عام وانقراضا لبعض الكائنات 

وظهور أمراض خطيرة.
لكن األبحاث والتقارير أثبتت أن تلك التغيرات ســـتزيد معاناة النســـاء على 

وجه الخصوص.
والذي يقرأ هذا الكالم قد يصاب بالدهشة للوهلة األولى ويعتقد أن النشطاء 
فـــي مجـــال الدفـــاع عن حقـــوق المرأة هـــم الذيـــن يروجون هـــذه النظريات 
ويقحمـــون المرأة وقضاياهـــا في أزمة المناخ، لكن الـــذي يطلع على ما جاء 
في التقارير واألبحاث من أرقام حول تلك األزمة ســـيعرف أننا أمام قضية 
ذات أهمية كبيرة وأن أضرار التغيرات المناخية تتجاوز حدود ما نفكر فيه.

فحســـب ما جاء في تقرير لـ “صندوق مالال لتعليم الفتيات” هناك ٤ ماليين 
فتاة لم تكمل تعليمها بسبب التغيرات المناخية في عام ٢٠٢١، وقال التقرير 
إنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات ســـريعة فإن التغيرات المناخية ســـتؤدي إلى 

حرمان ما ال يقل عن 12.5 مليون فتاة سنويا من إكمال تعليمهن.
ويقـــول المدير التنفيذي لمركز المرأة لإلرشـــاد والتوعية القانونية في مصر 
إن التغيـــر المناخـــي كان ســـببا في تخلف الكثيـــر من الفتيات عن الدراســـة 
أو عدم االنتظام فيها، ما يضاعف الفجوة بين الجنســـين في المســـاواة في 
التعليـــم، وقـــد حذرت المقـــررة الخاصة لأمم المتحـــدة المعنية بالعنف ضد 
النســـاء في تقرير لها الشهر الماضي من أن تغير المناخ يضاعف التهديدات 

التي تتعرض لها النساء ويزيد خطر انتشار العنف ضدهن.

كاتبة وأكاديمية بحرينية «

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

التغيرات المناخية ومعاناة النساء 

مـــا رأيُت ُجرمًا أشـــنع وال أقبح من النفاق وأهلـــه، فقد تّوعدهم المولى جّل 
في ُعاله بأشد العقاب، فهم في الَدرك األسفل من النار كما جاء في القرآن 
الكريم، ليس هذا في نطاق العبادة فحسب، بل إن إظهار اإلنسان خالف ما 
ُيبطن مع أبناء جنســـه في مجاالت التعامل، يندرج في نفس الســـياق – إن 
جاز لنا ذلك - من حيث البشـــاعة والِخســـة، ناهيك عن اآلثار الوخيمة لهذه 

الصفة الذميمة في تلويث األجواء بين أبناء المجتمع الواحد.
ليـــس حديثنـــا هنا إلثبات وجود هذه الُثلة من الناس في وقتنا الحاضر من 
عدمهـــا! فالنفاق موجود منذ القـــدم وال يخلو زمان من هذه الفئة المنحطة 
أخالقيـــًا، لكـــن مـــا يدعو لالســـتهجان هـــو أن النفـــاق أصبح يتشـــكل بصور 
مختلفة ويخرج للعلن بمســـميات متنوعة، وبكل أســـف هناك من ُيبرر هذه 
الممارســـات بحجـــج واهية، فقـــد تجد أحدهم كثير االنتقـــاد عندما يتصدر 
بعـــض المجاميع في غياب أهلها، لكنـــه أول المادحين وعلى رأس المهنئين 
إذا التقـــى بهـــم علـــى انفـــراد، وحجته في ذلـــك أنها “مجاملـــة”، وقد يتزلف 
الموظـــف أمـــام المدير بشـــتى الطـــرق وقد يكـــون المدير نفســـه متزلفا إلى 
رئيســـه ويتـــودد إليه بكل الوســـائل بغية الحصول علـــى مبتغاه، وكل منهم 
ُيظهر لآلخر خالف ما ُيبطن له من ســـخط ونفور، وهذا هو “النفاق” بعينه، 
ولكنهم يبررون ذلك “بالمحاباة والمسايرة”، وقد تأتيك المنح والمكارم من 

األعيـــان بدعـــوى “الهدية”، طالما أن “بختك” فـــي المجتمع طالع وأن نجمك 
في العلو ســـاطع، وما إن يســـقط عنـــك الرداء ويكتنف حالـــك البالء، حتى 
ينفـــض عنك الســـفهاء، فـــإن لم يكن كل ذلك من عالمـــات النفاق والتالعب 

باأللفاظ! فماذا يكون؟
مـــا يدعو للعجب، هو أن بعض المؤسســـات التعليميـــة والدوائر الحكومية، 
عندمـــا تكـــون على موعـــد مع زيـــارة تفقدية من لجـــان التقييـــم والجودة، 
تجدهـــم يتفننـــون في إخفـــاء الحقائـــق والوقائع، بـــل ويعملـــون على قدم 
وســـاق إلظهار خـــالف واقعهم المرير، وكأني بهم يضحكون على أنفســـهم، 
فلـــو أنهـــم تركـــوا األمر علـــى ما هو عليـــه، لكان أســـلم لهم مـــن الوقوع في 
شـــبهات التمويـــه، ولربمـــا انصلـــح الحـــال علـــى أقـــل تقديـــر، عندمـــا يتبين 

للمعنيين مواقع التقصير.
إن إخفـــاء الحقائـــق والتغطيـــة والتعتيم وغيرها من وســـائل “الطبطبة”، ال 
تخدم أحدا وال تصب في الصالح العام، فالغاية هنا ال ُتبرر الوسيلة، فليس 

أفضل من الصدق والمكاشفة وسيلة لتدارك الدمار وتصحيح المسار.

كاتب بحريني «

عصام عبداهلل

التالعب باأللفاظ.. الغاية ال ُتبرر الوسيلة



سموه: سعداء 
بالمشاركة اإليجابية 

من أفراد المجتمع 
واألسرة الرياضية

سموه: اليوم 
األولمبي فرصة 

للتأكيد على القيم 
الرياضية النبيلة

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

برعايـــة كريمـــة مـــن النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفـــة احتفلت اللجنة األولمبية 
باليـــوم األولمبـــي يوم الســـبت ٣ ديســـمبر 

٢٠٢٢ بمجمع األفنيوز.
وشـــهد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة فعاليـــة اليـــوم األولمبـــي بمجمـــع 
األفنيـــوز وكان فـــي اســـتقبال ســـموه لدى 
وصوله كل مـــن نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد 
آل خليفـــة ووكيـــل وزارة شـــؤون مجلس 
الـــوزراء نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
ســـمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة، والرئيس التنفيـــذي للهيئة العامة 
واألميـــن  عســـكر،  للرياضةعبدالرحمـــن 
العـــام للجنة األولمبية  فـــارس الكوهجي، 
وممثلـــي  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  وبحضـــور 

االتحادات الرياضية.
للفعاليـــة  األساســـي  الموقـــع  ســـموه  وزار 
حيـــث اطلـــع ســـموه علـــى الركـــن الخاص 
الرياضيـــة  األلعـــاب  لـــدورة  للترويـــج 
المدرســـية ٢٠٢٤ ثـــم أخـــذ ســـموه جولـــة 
علـــى العـــروض الرياضية لـــكل من رياضة 

ورفـــع  والمالكمـــة  والكاراتيـــه  الجـــودو 
األثقـــال وكـــرة الطاولـــة والمبـــارزة وكـــرة 
الســـلة وألعاب القـــوى، والتقـــى بالالعبين 
وســـط  الرياضيـــة  االتحـــادات  وممثلـــي 
ســـعادة كبيـــرة وترحيب حار لقيه ســـموه 
من المواطنين والمقيمين واألطفال الذين 
حرصوا علـــى التقاط الصور التذكارية مع 

سموه.
وبهذه المناســـبة أعرب ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة عن ســـعادته بالمشاركة 
اإليجابية من قبل أفراد المجتمع واألسرة 
الرياضيـــة بفعاليـــة اليـــوم األولمبي والذي 
الرياضـــة  بأهميـــة  التوعيـــة  الـــى  يهـــدف 
األنشـــطة  ممارســـة  علـــى  والتشـــجيع 
األولمبيـــة  بالقيـــم  والتعريـــف  الحركيـــة 
النبيلة اســـتجابة لدعـــوة اللجنة األولمبية 
اللجـــان  جميـــع  تحـــث  والتـــي  الدوليـــة، 

األولمبيـــة الوطنيـــة إلحياء فعاليـــة اليوم 
األولمبي لمـــا له من دور مهم في الترويج 

للمبادئ األولمبية.
نحتفـــل  عـــام  كل  “فـــي  ســـموه  وأضـــاف 
باليـــوم األولمبـــي والـــذي يتصـــدر أجنـــدة 
اللجنة األولمبية ســـعيا منا لحث المجتمع 
على ممارســـة الرياضة ســـواء الحركية أو 
الترويحية لتكون الرياضة أســـلوب حياة، 
المجتمعيـــة  بالمشـــاركة  ســـعداء  ونحـــن 
الواســـعة فـــي األنشـــطة والبرامـــج التـــي 
نظمـــت هذا العام في عـــدة مواقع بجانب 
مجمـــع األفنيـــوز الـــذي احتضـــن الفعاليـــة 
الرئيسية ليحقق اليوم األولمبي األهداف 

الذي اقيم من أجلها..”.
بـــن حمـــد آل  وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد 
خليفـــة ان اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة 
حريصة علـــى االحتفال باليـــوم األولمبي، 

الـــذي يعد حدثا مهما في مســـيرة الحركة 
لكونـــه حدُثـــا تتوحـــد خاللـــه  األولمبيـــة، 
الجهود وتتشـــارك فيه األهداف والغايات 
وتتســـابق فيـــه جميـــع اللجـــان األولمبيـــة 
تأكيـــد  أجـــل  مـــن  العالـــم  مســـتوى  علـــى 
المبـــادئ األولمبية الســـامية والتي تتمثل 
في الصداقـــة والتميز واالحترام، مشـــيدا 
ســـموه بجهـــود كافـــة اللجـــان العاملة في 

توفير سبل النجاح والتميز للحدث.
هـــذا وقد أقيمت فعاليـــات اليوم األولمبي 
فـــي مجمـــع األفنيـــوز )الموقـــع الرئيســـي( 
بجانب االتحاد البحريني للســـباحة، مركز 
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الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

بحضـــور رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل ســـمو الشـــيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، نظم 
نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر 
أمس الســـباق الثامن لهذا الموســـم والذي 
كـــؤوس مؤسســـة الحصـــان  أقيـــم علـــى 
العربي لخدمات الفروســـية وكأس شركة 
مشـــاريع القصر، وذلك على مضمار سباق 

النادي بمنطقة الرفه بالصخير.
كمـــا حضـــر الســـباق عـــدًدا مـــن أصحـــاب 
الســـمو وممثلـــي الجهات الراعية للســـباق 
وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.

وشـــهد الســـباق تفـــوق الجياد المرشـــحة 
بتحقيـــق انتصاراتهـــا فـــي أغلب أشـــواط 

السباق فيما كان الفتا فوز الحصان “أمان” 
بالشوط الرابع الذي قلب التوقعات.

وتســـلم سمو الشـــيخ عيسى بن سلمان 
مؤسســـة  كأس  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 

الحصـــان العربـــي للشـــوط الســـابع مـــن 
علي حســـن المدحوب مدير التســـويق 
بمؤسســـة الحصـــان العربـــي لخدمـــات 
الفروســـية بعد فوز جواد سموه “بريث 

أوف إيـــر” إلســـطبل العاديـــات بالمركـــز 
األول، فيما تســـلم سمو الشيخ سلطان 
الديـــن بـــن محمد بن ســـلمان آل خليفة 
كأس الشـــوط الثامن مـــن راؤول مدير 

عام شـــركة تـــي آر إم ، كما قدم ســـجاد 
مؤسســـة  كأس  المدحـــوب  حســـن 
الحصـــان العربـــي للشـــوط الثالـــث الى 
المالـــك الفائز عبدهللا فوزي ناس، فيما 

قدم محمد وليد الريس مدير التسويق 
بشـــركة مشـــاريع القصر كأس الشـــوط 
إدنســـون  الفائـــز  للفـــارس  الســـادس 

رودرغز .

عيسى بن سلمان يشهد السباق الثامن للخيل

الجياد المرشحة تتفوق وتحقق كؤوس الحصان العربي ومشاريع القصر



اللجنة اإلعالمية:

نظمت لجنة عدائي البحرين التابعة 
القوى  أللــعــاب  البحريني  لــاتــحــاد 
ديسمبر   2 الــمــوافــق  الجمعة  يـــوم 
للنساء بمسافة  2022 سباقا خاصا 
السباق  انطلق  وقد  كيلومترات،   4
مرورا  التجاري،  دلمونيا  مجمع  من 
إلــى  ــعــودة  ال ثــم  دلــمــونــيــا،  بمنطقة 
المجمع. كما نظمت اللجنة سباقات 

وتميزتالسباقات  لألطفال  خاصة 
المشاركين  من  الواضح  بالحماس 
أبــــدوا عــن سعادتهم  ــذيــن  ال كــافــة 
البالغة بالمشاركة في هذه الفعالية 
الــمــمــيــزة، وفـــي نــهــايــة الــســبــاق تم 
في  الفائزين  على  الكؤوس  توزيع 
الــمــراكــز األولـــى مــن فــئــات النساء 

واألطفال حسب الفئة العمرية.

لجنة عدائي البحرين تنظم سباقا خاصا للنساء واألطفال

قدمــت شــركة محمــد جــال وأوالده دعمهــا لســباق نصــف ماراثــون البحرين 
الملكــي الليلــي الــذي تحتضنــه مملكــة البحريــن 23 ديســمبر الجــاري برعايــة 
كريمــة مــن ملــك البــاد المعظــم صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة، وبتنظيم من االتحاد البحريني أللعاب القوى.

ــة أعــــرب  ــاســب ــن ــم ــهــــذه ال ــ وب
إدارة  مجلس  رئــيــس 

شركة محمد جال 
الــوجــيــه  وأوالده 
جال محمد جال 
عــن بــالــغ االعــتــزاز 
برعاية هذا الحدث 

الـــريـــاضـــي الــمــهــم، 
والـــــــــذي يــــقــــام تــحــت 

المعظم  الملك  جــالــة  رعــايــة 
على  الشركة  حــرص  من  انطاقا 
دعم الحركة الشبابية والرياضية 
إنجاح  فــي  الفاعلة  والمساهمة 
التي  الرياضية  األحداث  مختلف 

تقام على أرض المملكة.

نعتز  أننا  “كما  وأضـــاف 
الوثيقة  بالشراكة 
مـــــــع االتــــــحــــــاد 
ــي  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــعــاب الــقــوى  ألل
الــــــــذي يــعــتــبــر 
أحــــــــــــد أبـــــــــرز 
االتـــــــــــحـــــــــــادات 
المنجزة  الرياضية 
ــذي حــقــق الــعــديــد من  ــ والـ
ــازات الـــتـــي عـــــززت اســم  ــ ــجـ ــ اإلنـ
ــمــحــافــل  الــمــمــلــكــة بــمــخــتــلــف ال
الخارجية وذلك في إطار جهودنا 
الشباب  قطاعي  لدعم  المستمرة 

والرياضة..”.

وأشار الوجيه جال محمد جال 
الرياضية  الــبــطــوالت  رعــايــة  أن 
يمثل  الــمــمــلــكــة  تحتضنها  ــتــي  ال
الشركة  إدارة  مجلس  لــدى  نهجا 
الشيخ  سمو  لتوجيهات  تجسيدا 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جالة 
المجلس  رئيس  الشباب  وشئون 
وسمو  والرياضة  للشباب  األعلى 

خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 

لــلــريــاضــة رئيس  الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــلــجــنــة األولـــمـــبـــيـــة الــبــحــريــنــيــة  ال
الشباب  بقطاعي  االهــتــمــام  فــي 

نصف  لسباق  متمنيا  والــريــاضــة، 
الليلي  الملكي  البحرين  ماراثون 

النجاح والتوفيق.

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى:

شركة محمد جالل ترعى سباق نصف ماراثون البحرين الملكي الليلي
انطالقا من حرص الشركة على دعم الحركة الشبابية والرياضية

سلمان بن إبراهيم: آسيا صنعت التاريخ في كأس العالم
تأهل ٣ منتخبات للمرة األولى لألدوار اإلقصائية

ثمن رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول 
لرئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم  الشيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفة اإلنجاز التاريخي الكبير لكرة القدم 
آسيوية  منتخبات  ثاثة  بتأهل  والمتمثل  اآلسيوية 
لادوار االقصائية في نسخة واحدة من نهائيات كأس 

العالم. 
واعتبر الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة في تصريح 
نشره الموقع الرسمي لاتحاد اآلسيوي لكرة القدم أن 
بلوغ منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا إلى 
التطور  يؤكد  قطر  في  العالم  كــأس  من  الثاني  الــدور 
وقــدرة  اآلســيــويــة  الــقــدم  كــرة  فــي مستوى  المتنامي 
منتخباتها على الوقوف بصابة أمام أقوى المنتخبات 

المرشحة للفوز بالبطولة. 
حرص  خليفة  آل  ابــراهــيــم  بــن  سلمان  الشيخ  وكـــان 
المشاركة  اآلسيوية  المنتخبات  مباريات  متابعة  على 
المستمر  دعمه  من  انطاقا  العالم؛  كأس  نهائيات  في 

لممثلي القارة الصفراء في المحفل العالمي الكبير.
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن خالص 

أستراليا  لمنتخبات  والتألق  النجاح  باستمرار  تمنياته 
ــتــي حققت إنــجــازا  ــيــابــان وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، وال وال
إلى  تاريخيا من خال تأهل ثاثة منتخبات آسيوية 

دور الـ16 للمرة األولى في تاريخ كأس العالم.
ــقــدم  ــيــــوي لـــكـــرة ال ــاد رئـــيـــس االتــــحــــاد اآلســ ــ كــمــا أشـ
المنتخبات  جميع  قدمتها  التي  المميزة  بالمستويات 
ضمنها  ومــن  المجموعات،  دور  في  الست  اآلسيوية 
المنتخبات التي ودعت المنافسة من الدور األول بعد 
أفضل  بعض  أمــام  الفخر  تستحق  عروضًا  قدمت  أن 

المنتخبات في العالم.
ــار الـــرؤيـــة والمهمة  وشــــدد الــشــيــخ ســلــمــان: ركـــز إطــ
فــي االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم عــام 2016 على 
القدرة  فرقنا  امتاك  ضمان  في  الواضحة  طموحاتنا 
والبيئة المناسبة للمنافسة، وذلك عبر بطوالت عالمية 
المستوى في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، كي تتمكن 
من الظهور بأفضل صورة في أهم البطوالت العالمية، 
وكانت كأس العالم 2022 في قطر تأكيدا واضحا على 

مواصلة التطور الذي تحققه كرة القدم اآلسيوية. الشيخ سلمان مع انفانتينو 
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ــة الــمــلــك لــألعــمــال اإلنــســانــيــة  أكـــد مــمــثــل جــال
بــن حمد  نــاصــر  الشيخ  الــشــبــاب سمو  وشـــؤون 
البحرينية  للهجن  والتألق  التميز  أن  خليفة  آل 
إليه  وصلت  مــا  يؤكد  الخارجية  المحافل  فــي 
هذه الرياضة من تطور وازدهــار بفضل الرعاية 
والدعم الذي تحظى به من عاهل الباد المعظم 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة.

خليفة  آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  وأوضــح سمو 
طريق  عن  تحققت  التي  االيجابية  النتائج  أن 
الرياضة  وزارة  كأس  في  دخــان”  و”جبل  “عهد” 
للهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مثال 
لانجازات المتواصلة التي حققتها هذه الرياضة 
ووصلت إلى مستويات متطورة تسهم في تقديم 
مزيد من الدعم للوصول إلى كامل األهداف من 

المشاركات الخارجية التي سجلت حضورا بارزا 
المتعددة  االنجازات  سلسلة  إلى  يضاف  والمعًا 

التي حققتها المملكة في هذه الرياضة.
خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  ــاد  وأشـ
األول،  الشوط  األول في  المركز  “عهد”  بتحقيق 
ــان بــالــمــركــز األول فــي الــشــوط  ــوز جــبــل دخـ وفـ
الــمــســائــي الــثــامــن، مــشــيــرًا ســمــوه إلـــى أن هــذه 
واإلنجازات  التقدم  من  لمزيد  حافزا  اإلنجازات 

خال الفترة المقبلة.

ناصر بن حمد يشيد بفوز “عهد” و“جبل دخان” في السعودية

سمو الشيخ ناصر بن حمد

األحد 4 ديسمبر 2022 - 10 جمادى األولى 1444 - العدد 5164

المكتب اإلعالمي:

الوجيه جالل محمد جالل

 

ــيـــة” عــلــي  ــالـ ــمـ شـــهـــد مـــحـــافـــظ “الـــشـ
العصفور  عبدالحسين  الــشــيــخ  ــن  ب
فعاليات مهرجان السباقات الشعبية 
الجمعة  يوم  المحافظة  أقامته  الذي 
2 ديسمبر الجاري وشهده عدد كبير 
مناطق  مختلف  مــن  الــجــمــهــور  مــن 
إلــى عدد  بــاإلضــافــة  البحرين  وقــرى 
الشرقية  المنطقة  من  المهتمين  من 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ــيــة”  ــشــمــال وقــــد رحــــب مــحــافــظ “ال
بالمشاركين والجمهور واألشقاء من 
مبديًا  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
السباقات  تنظيم  بــمــعــاودة  ــروره  سـ
بعد  الفترة خاصة  الشعبية في هذه 
انقطاعها لمدة سنتين بسبب جائحة 
الجماهيري  لــإقــبــال  نــظــرًا  ــا،  كــورون
على  المحافظة  وحــرص  والشعبي، 
تأطير مثل هذا النوع من الفعاليات 

الشعبي  الموروث  التي تندرج ضمن 
إلبعادهم  قانوني  بشكل  البحريني 
عــن مــخــاطــر الـــشـــوارع والـــحـــوادث، 
الذين  المتسابقين  ســامــة  وضــمــان 
  16-28 العمرية  الفئة  في  يتركزون 
لهم ما بين  المعتمدة  سنة، واألوزان 
من  شــاهــده  بما  وأشـــاد  كلغ،   30-50

والجمهور  الــمــاك  قبل  مــن  حــمــاس 
الـــذيـــن حـــرصـــوا عــلــى االســـتـــعـــداد 
الجيد مما انعكس على إبراز أحداث 
المتميز،  بــالــمــســتــوى  ــواط  ــ األشـ كــل 
المنظمون  ــــداه  أب مــا  إلـــى  بــاإلضــافــة 
أشاد  احترافي  تنظيم  من  والحكام 

به الجميع.

محافظ “الشمالية” يرعى مهرجان 
السباقات الشعبية في بر سار

الرفاع: االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

ــلــدراجــات  بــحــضــور ومــتــابــعــة رئــيــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي ل
أقامت  خليفة،  آل  أحمد  بن  حمد  بن  خالد  الشيخ  الهوائية 
لجنة المسابقات باالتحاد في الساعة الثامنة من صباح يوم 
الجمعة الماضي السباق الثاني من دوري خالد بن حمد لجيل 
الذهب للدراجات الهوائية 2022 “فردي عام” لفئتي األشبال 
والناشئين، وذلك على شارع باج الجزاير في أجواء مثالية 
أندية  دراجــي  من  لنخبة  ومتميزة  واسعة  مشاركة  ووســط 

البديع، بني جمرة، عالي والرفاع الشرقي.
تنظيمي  صعيد  من  أكثر  على  الفتا  نجاحا  السباق  وسجل 
في  المسئولون  يبذلها  التي  الجهود  بفضل  وفني  وإداري 
جواد  يوسف  برئاسة  المنظمة  اللجنة  وفي  اإلدارة  مجلس 
وعضوية فيصل علوي وسيد طاهر باقر والفني أشوك، كما 
شهد السباق منافسة قوية بين الدراجين في معظم فترات 
بمقدمة  جمرة  بني  عالي  ناديي  العبو  انفرد  حتى  السباق 
بذلك  مشكلين  ــى،  األول كيلومتر  عشر  الخمسة  بعد  السباق 
الثانية  الكوكبة  قبالة  في  المتسابقين  من  متقدمة  كوكبة 
التي كانت تاحقها وتسعى إلى متابعة السباق وإدراك خط 

النهاية.

لــلــدراجــات  البحريني  االتــحــاد  فــي  الــمــســؤولــون   ويــتــوجــه 
الهوائية بخاص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الرسمية 
واألهلية المتعاونة والمشاركة في تنظيم السباق ومنها إدارة 
المرور والترخيص ولجنة المسعفين، متطلعين إلى مزيد من 
التعاون المثمر والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه التظاهرة 
والتي وضع  الرياضيين  قلوب جميع  على  الغالية  الرياضية 
األول  النائب  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  أسسها 
الهيئة  رئيس  والــريــاضــة،  للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
العامة للرياضة ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية، الخاصة 

بدوري الفئات العمرية لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب.

اتحاد الدراجات يقيم ثاني سباقات 
دوري خالد بن حمد لجيل الذهب
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ــخــارجــيــة  كــشــف مـــفـــوض الــســيــاســة ال
بــوريــل عن  ــي جــوزيــف  ــ لالتحاد األوروب
أوكراني  جندي   1000 من  أكثر  تدريب 
تقدمها  التي  العسكرية  التدريبات  ضمن 
أوكرانيا. لدعم  األوروبـــي  االتحاد  بعثة 
ــه  ــارتـ ــالل زيـ ــ ــا خـ ــضـ ــوريــــل أوضــــــح أيـ ــ ب
بولندا،  فــي  العسكري  الــتــدريــب  لموقع 
تدريب  ستشمل  األوروبـــيـــة  البعثة  أن 
توفير  من  يتضمنه  وما  جندي،  ألف   15
بأكثر  التدريب  ألغــراض  فتاكة  معدات 
16 مليون دوالر.وكــان بوريل، أعلن  من 
في  شركائه  مع  سيدرس  أنــه  الخميس، 
افتتح  الــذيــن  والــتــعــاون،  األمـــن  منظمة 
ــنــدا، “كــل  اجــتــمــاعــهــم فــي لـــودز فــي بــول
شأنها  مــن  التي  القانونية”  اإلمكانيات 
تدمير  ثمن  دفــع  على  روســيــا  تجبر  أن 

أوكرانيا.

مليار   20 حوالي  “صادرنا  بوريل:  وقــال 
السلطة  مــن  قريبين  ــاء  ــري أث مــن  ــورو  يـ
ــا، ونــحــن  ــ ــي ــخــــاص يـــدعـــمـــون روســ وأشــ
نتحكم في حوالي 300 مليار من الموارد 
الــروســي”.ودان  المركزي  للبنك  المالية 
أوكرانيا،  على  الروسي  العدوان  بوريل 
معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي 
في  والــتــعــاون  ــن  األمــ منظمة  ومـــبـــادئ 
الحرب  “روســيــا جلبت  إن  ــا.وقــال  أوروب
إلــــى أوروبـــــــا وقـــوضـــت مــيــثــاق األمـــم 
بالتزاماتها  الوفاء  في  المتحدة وفشلت 

الدولية”.
إلى  “بحاجة  والعالم  ــا  أوروبـ أن  أكــد  مــا 
نــظــام أمــنــي جــديــد فــي أوروبــــا بــعــد أن 
حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان 

لدينا”.

بوريل يكشف عن بدء تدريب جنود أوكرانيين

زلزال بقوة 5,7 درجات 
يضرب “جاوا” اإلندونيسية

ــمــســح الــجــيــولــوجــي  قـــالـــت هــيــئــة ال
األميركية إن زلزاال قوته 5,7 درجات 
ضـــرب جــزيــرة جـــاوا اإلنــدونــيــســيــة، 
بعد  ــدا،  واحــ جريحا  مخلفا   ، أمــس 
زلــزال  أقــل من أسبوعين من وقــوع 
آخر في البلدة نفسها الشهر الماضي 
شخصا.وقالت   330 من  بأكثر  أودى 
اإلندونيسية  الجوية  األرصاد  وكالة 
من جانبها إن قوة الزلزال كانت أشد 
إلى  أدى  وقــد  ــات.  درجــ  6,4 وبلغت 

اهتزاز المباني في جاكرتا.

البدء بإنشاء محطة نووية جديدة جنوب غربي البالد

إيران تعترف بمقتل 200 شخص باالحتجاجات
أعلن مجلس األمن القومي اإليراني، 
 200 أكــثــر مـــن  ــســبــت، أن  ال أمـــس 
شخص قتلوا في إيران منذ اندالع 
االحتجاجات في أنحاء البالد على 
أميني.ونقلت  مهسا  وفـــاة  خلفية 
وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء، 
أمـــــس، عـــن بـــيـــان لــمــجــلــس األمـــن 
 200 من  “أكثر  أن  اإليراني  القومي 
شــخــص” قــتــلــوا فــي االضــطــرابــات.
وجاء في بيان المجلس أن حصيلة 
القتلى تشمل “قوات األمن” و”الناس 
األبرياء” الذين قضوا نتيجة “أعمال 
هذا  إرهابية”.يأتي  وأعــمــال  شغب 
الجوفضائية  القوة  قائد  كان  بينما 
علي  أمير  العميد  الــثــوري  للحرس 
األسبوع  هذا  أعلن  قد  زاده  حاجي 
مــقــتــل أكــثــر مــن 300 شــخــص في 

إيران منذ اندلعت االحتجاجات.
وأشــــــــار مــجــلــس األمــــــن الــقــومــي 
اإليـــرانـــي إلـــى أنـــه بــاإلضــافــة إلــى 
التي  األضــرار  تقدر  القتلى  حصيلة 
بماليين  العنف  أعــمــال  عــن  نجمت 

الدوالرات.
مـــن جــهــتــهــا تــفــيــد مــنــظــمــة حــقــوق 
إيــران، ومقرها أوسلو،  اإلنسان في 
بــأن قــوات األمــن قتلت حتى اآلن 
448 متظاهرًا على األقل، معظمهم 
في سيستان بلوشستان الواقعة في 
جنوب شرقي إيران عند الحدود مع 

باكستان وأفغانستان.
المفّوض  قــال  الــمــاضــي  واألســبــوع 
اإلنــســان،  لحقوق  األمــمــي  الــســامــي 
ألـــف شخص   14 إن  ــــورك،  ت فــولــكــر 
بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع 

االحتجاجات.

 مراجعة لقانون الحجاب

البرلمان  يجري  متصل،  صعيد  على 
ــران  ــ والـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة فــــي إيـ
على  يفرض  الــذي  للقانون  مراجعة 
ــذي  الــنــســاء وضــع غــطــاء لــلــرأس وال

ما  أطلق شــرارة االحتجاجات، وفق 
أعلن المدعي العام.

ــراق  ــ ــات إحـ ــاجـ ــجـ ــتـ وتـــخـــّلـــلـــت االحـ
إطالق  تم  كما  حجابهن  متظاهرات 
ومنذ  للحكومة.  مناهضة  هتافات 
ــدد الــنــســاء  ــاة أمــيــنــي يــتــزايــد عـ وفــ
الــلــواتــي يــرفــضــن وضـــع الــحــجــاب، 
خصوصا في شمال إيران.في مدينة 
ــمــدعــي الـــعـــام اإليـــرانـــي  قـــم، قـــال ال
“البرلمان  إن  منتظري  جعفر  محمد 
)على  يــعــمــالن  القضائية  والــســلــطــة 
هذه القضية(”، في إشارة إلى تحديد 

ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
الــذي  مــا  تحديد  منتظري  يشأ  ــم  ول
يــمــكــن تــعــديــلــه فـــي الـــقـــانـــون، وفــق 
الطلبة  ــاء  ــب أن ــة  وكــال عــنــه  نقلت  مــا 

اإليرانية “إسنا” .
المكلفة  الــهــيــئــة  الــتــقــت  ــعــــاء  ــ واألرب
ــثــقــافــيــة في  ــلــجــنــة ال الـــمـــراجـــعـــة ال
ــعــام إن  الــبــرلــمــان، وقـــال الــمــدعــي ال
النتائج ستصدر “في غضون أسبوع 

أو أسبوعين”.

 محطة نووية جديدة 

التلفزيون  أعلن  أخــرى،  جهة  من 

تدشين  السبت،  أمــس  اإليــرانــي، 
للطاقة  جـــديـــدة  مــحــطــة  إنـــشـــاء 
النووية جنوب غربي البالد، وسط 
ــتــوتــرات مــع الــواليــات  تــصــاعــد ال
المتحدة بشأن العقوبات الشاملة، 
ــتـــي فـــرضـــت عـــقـــب انــســحــاب  الـ
ــفـــاق الـــنـــووي. واشــنــطــن مـــن االتـ
بناء  أن  اإليراني  التلفزيون  وذكر 
الجديدة،  النووية  كــارون  محطة 
ميغاواط،   300 قدرتها  تبلغ  التي 
ــــوات  ــن ــــي ســ ــان ــمــ ــ ــغـــرق ث ــتـ ــيـــسـ سـ
دوالر،  ملياري  حــوالــي  وستكلف 
مشيرًا إلى أن المحطة ستقام في 
بالنفط  الغنية  ــواز  األهـ محافظة 
مع  الغربية  حــدودهــا  من  بالقرب 

العراق.
البناء  موقع  افتتاح  وحضر حفل 
منظمة  رئــيــس  إســـالمـــي،  محمد 
اإليرانية،  المدنية  الذرية  الطاقة 
ــى عن  ــ ــ ــمــرة األول ــل ــذي كــشــف ل ــ الـ
في  بكارون  المحطة  بناء  خطط 

أبريل الماضي.
ــران مــحــطــة واحـــدة  ــ وتــمــتــلــك إيـ
للطاقة النووية في ميناء بوشهر 
تشغيلها  وجــــرى  ــران،  ــ إيـ جــنــوب 
روسيا،  بمساعدة   2011 عام  في 

المنشآت  من  العديد  تمتلك  لكنها 
النووية األخرى تحت األرض.

وجاء اإلعالن عن بناء كارون بعد 
أقل من أسبوعين من إعالن إيران 
المخصب  اليورانيوم  إنتاج  بــدء 
فــوردو  منشأة  فــي   60% بنسبة 
وُيــنــظــر  األرض.  تــحــت  ــنــوويــة  ال
إلــــى هــــذه الـــخـــطـــوة بــاعــتــبــارهــا 
خطوة مهمة في البرنامج النووي 

اإليراني.
الــيــورانــيــوم  تخصيب  أن  يــذكــر 
على  إيـــران  يجعل   60% بنسبة 
مرمى حجر من إنتاج اليورانيوم 
الــمــســتــخــدم فـــي صــنــع األســلــحــة 
النووية الذي تبلغ نسبة تخصيبه 
االنتشار  %90.وحــذر خبراء منع 
الــنــووي فــي األشــهــر األخــيــرة من 
يكفي  مــا  اآلن  تمتلك  إيــــران  أن 
بنسبة  المخصب  اليورانيوم  من 
وتحويله  معالجته  إلعــادة   60%
إلـــى وقــــود لــصــنــع قــنــبــلــة نــوويــة 
ــد دانـــت  ــل.وقــ ــدة عــلــى األقــ ــ واحـ
الدول  وبريطانيا،  وفرنسا  ألمانيا 
التي  الــثــالث  الغربية  األوروبـــيـــة 
النووي  باالتفاق  ملتزمة  مازالت 

اإليراني، هذه الخطوة.

عواصم - وكاالت
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ــامــــس  ــخــ ــ أعـــــلـــــن األســـــــطـــــــول ال
السبت، اعتراض  األميركي، أمس 
سفينة صيد في خليج عمان أول 
كانت  إنها  وقــال  الحالي،  ديسمبر 
للصواريخ  ــود  ووقـ ذخــائــر  تــهــرب 
إلى  إيــران  على طريق بحري من 
الخامس  األســطــول  الــيــمــن.وقــال 
كان  الصيد  سفينة  إن  بــيــان  فــي 
تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 
طنا، مشيرا إلى أن هذه هي ثاني 

عملياته لمصادرة شحنة كبيرة من 
األسلحة المهربة في غضون شهر.
قائد  كوبر،  بــراد  عن  البيان  ونقل 
البحرية  للقوات  المركزية  القيادة 
الخامس،  واألســطــول  األميركية 
“يظهر  السفينة  اعتراض  إن  قوله 
غير  إيــران  نقل  استمرار  بوضوح 
ــقــانــونــي لــلــمــســاعــدات الــفــتــاكــة  ال

وسلوكها المزعزع لالستقرار”.
وشــدد األســطــول األمــيــركــي على 

المباشر  المباشر وغير  التوريد  أن 
إلــى  نقلها  أو  بيعها  أو  لألسلحة 
ــيــن فــــي الـــيـــمـــن يــنــتــهــك  ــي ــحــوث ال
ــقــانــون الـــدولـــي وقــــرار مجلس  ال
األمن ذي الصلة.وسبق أن اعترض 
صيد  سفينة  الخامس  األســطــول 
بشكل  مميتة”  “مــســاعــدات  تنقل 
اليمن  إلى  إيــران  قانوني من  غير 
الماضي،  نوفمبر  مــن  الثامن  فــي 
ــب الــــبــــيــــان.وقــــبــــل نــحــو  ــسـ ــحـ بـ
أســبــوعــيــن، أكـــد الــمــتــحــدث باسم 

البحرية  فــي  الخامس  األســطــول 
ــة، تـــيـــم هـــوكـــيـــنـــز، أن  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
الواليات المتحدة جاهزة لمواجهة 
للمنطقة. ــيــة  اإليــران الــتــهــديــدات 

وأضاف خالل مقابلة أن الواليات 
على  بالحفاظ  ملتزمة  المتحدة 
أمــــــن مـــنـــطـــقـــة مـــضـــيـــقـــي هـــرمـــز 
مشاركة  أن  أوضــح  والمندب.كما 
الشركاء  مع  تتم  التي  المعلومات 
تــعــمــل عــلــى بــنــاء الــثــقــة وتــقــويــة 

العالقات.

دبي - وكاالت

البحرية األميركية تعترض سفينة تحمل ذخيرة من إيران لليمن
األسطول الخامس: سفينة الصيد تقل شحنة يزيد وزنها على 50 طنا

ربــــــــط تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه مــجــلــة 
اإليــكــونــومــيــســت االحــتــجــاجــات 
إضــراب  بحادثة  الحالية  اإليرانية 
عمال النفط في أكتوبر عام 1978، 
ــتــي أدت إلـــى انــخــفــاض إنــتــاج  وال
الثلثين،  بــمــقــدار  اإليـــرانـــي  الــنــفــط 
األمر الذي سبب مشاكل اقتصادية 
لــنــظــام الــشــاه فــي وقــتــهــا، لــتــؤدي 
اإلضـــرابـــات الــعــامــة الــالحــقــة إلــى 
بالنظام  واإلطـــاحـــة  ــبــالد  ال تــوقــف 

الملكي. 
الــتــواصــل  مــنــصــات  والــيــوم تشهد 
االجتماعي في إيــران دعــوات إلى 
اإليرانيون  ويأمل  عامة،  إضرابات 
أن تـــؤدي هــذه االحــتــجــاجــات إلى 
لكن  الديني،  الحكم  نظام  سقوط 
ال يبدو أن األمر بهذه السهولة؛ في 
ضعيفة  عمالية  نقابات  وجود  ظل 
ــوق رمـــاديـــة ضــخــمــة تــســاعــد  ــ وسـ
النظام على إبقاء العمال منقسمين.

االحتجاجات التي أفضت إلى قتل 
 40 بينهم  300 شــخــص،  مــن  أكــثــر 

طفالً، وفقا لمفوض حقوق اإلنسان 
ــم الــمــتــحــدة، فيما قــدرت  فــي األمـ
نرويجية  إنــســان  حــقــوق  منظمة 
أخرى أن عدد ضحايا االحتجاجات 
في إيران اقترب من الـ 400 قتيل، 
وفر  كر  أنشطة  مجرد  أصبحت  اذ 
في الشوارع وحرم الجامعات، يتم 
قمعها بوحشية في بعض األحيان 

من قبل السلطات. 
ورغــم تعدد اإلضــرابــات في إيــران 
خـــالل األســابــيــع الــمــاضــيــة، والــتــي 
الشابة  مقتل  خلفية  على  اندلعت 
ــد شــرطــة  ــ مــهــســا أمـــيـــنـــي عـــلـــى ي
اتهمتها  الــتــي  ــيــة  اإليــران ــالق  األخــ
الئق،  غير  بشكل  الحجاب  بارتداء 
لم  المضربين  الــعــمــال  عــدد  أن  إال 
للنظام  يكن ليشكل تهديًدا خطيًرا 

بحسب المجلة.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن وســائــل 
ــأن نسبة  اإلعــــالم الــرســمــيــة تــقــر بـ
على  يعيشون  ــذيــن  ال اإليــرانــيــيــن 
ــيــوم  ال ــي  فـ دوالرات   3 ــن  مـ ــل  أقــ

في   %  31 إلـــى  لتصل  تــضــاعــفــت 
التقرير  ويشير  األخيرة.  السنوات 
العديد  ولــو تعاطف  أنــه حتى  إلــى 
المتظاهرين،  مــع  اإليــرانــيــيــن  مــن 
فهم ببساطة ال يستطيعون تحمل 

تبعات اإلضراب.
1979 ظل  عــام  في  حــدث  ومثلما 
المرتبطة  النفط والصناعات  قطاع 
لــبــقــاء النظام  بــه ركــيــزة أســاســيــة 
اإليراني. ورغم العقوبات األميركية 
المفروضة، تمكنت إيران من شحن 
في  يــومــًيــا  برميل  ــف  أل  800 نحو 
شحنات  معظمها  الماضي  أكتوبر 
ــلـــى الـــرغـــم من  إلــــى الـــصـــيـــن. وعـ
توفر  أنها  إال  بيعها،  سعر  انخفاض 
لديها  لــدولــة  حيوية  صعبة  عملة 

القليل من الصادرات المربحة.
اإلضرابات  أن  إلى  التقرير  ويلفت 
فــي قــطــاع النفط لــم تــدم طــويــالً، 
حــيــث اعــتــقــلــت الــشــرطــة عــشــرات 
الــمــضــربــيــن، وهـــــددت بــمــزيــد من 
أكثر من نصف عدد  ويعمل  القمع. 

قطاع  في   205,000 البالغ  العمال 
بعقود  اإليــرانــي  البتروكيماويات 
محددة المدة، فوظائفهم محفوفة 
الــعــثــور  يــمــكــنــهــم  ــمــخــاطــر، وال  بــال
بسهولة على فرص عمل جديدة إذا 
يجعل  الذي  الواقع  تم طردهم،  ما 
اإلضراب ليس خيارا مطروحا لدى 

هؤالء العمال.
واعتبر التقرير أن النقابات العمالية 
لم تعد قوية كما كانت قبل عقود، 
االقتصادية  التغيرات  أدت  حيث 
كما  إضــعــافــهــا،  إلــى  األجـــل  طويلة 
أن السوق الرمادية الكبيرة تساعد 
النظام على إبقاء العمال منقسمين. 
وقدر الباحثون في جامعة طهران 
العاملة  القوى  من   % 50 -  40 أن 
الــقــطــاع غير  فــي  تعمل  اإليــرانــيــة 
ــود هيئات  الــرســمــي، مــع عـــدم وجـ

تجارية قادرة على تنظيمها.
اإليراني  النظام  أن  التقرير  ويذكر 
قد أعلن عن زيادة رواتب موظفي 
رواتــب  ومضاعفة  الــعــام،  الــقــطــاع 

ــيـــش، عــلــى  ــجـ ــي الـ الـــمـــجـــنـــديـــن فــ
الرغم من أن معظم هذه الزيادات 
التضخم  مــســتــويــات  ابتلعتها  قــد 
الحكومة  عــرضــت  كما  المرتفعة، 
ــة فــي  ــ ــي ــافــ ــا زيــــــــــادات إضــ ــ ــًقـ ــ الحـ
المدنية  الخدمة  لموظفي  األجــور 

والمتقاعدين. 
اإليكونوميست  تقرير  واستعرض 
مــســاعــي بــعــض الــمــعــارضــيــن، في 
إيـــران وخــارجــهــا، إلنــشــاء صندوق 
إضـــــــراب لـــدفـــع رواتـــــــب الــعــمــال 
ــتـــى لـــو تـــم هــذا  الــمــضــربــيــن، وحـ
سيجعل  الــنــظــام  ــإن  فــ ــمــســعــى،  ال
تحصيل  العمال  على  الصعب  مــن 
هذه األمــوال. وعلى صعيد مماثل 
التحويالت  تــحــدث  أن  يــتــوقــع  ال 
أثـــًرا  المغتربين  قــبــل  مــن  الــمــالــيــة 
التي  األميركية  العقوبات  ظل  في 
أدت إلى عزل البنوك اإليرانية عن 

النظام المالي العالمي. 
وعـــلـــى جــبــهــة الــحــكــومــة، تــعــانــي 
الخزانة من عجز كبير، رغم ارتفاع 

الضريبي  والتحصيل  النفط  أسعار 
المكثف هذا العام، حيث أشار أحد 
بالبرلمان،  الميزانية  لجنة  أعضاء 
في أكتوبر الماضي، إلى أن المرشد 
علي خامنئي وافق على االستفادة 
ــروة الــســيــاديــة  ــثــ ــ مـــن صـــنـــدوق ال

لتوفير أموال إضافية للميزانية.
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن الــنــظــام 
اإليراني قد يظل واقًفا على قدميه 
يستطيع  ال  لــكــنــه  الـــوقـــت،  لــبــعــض 
ــد،  تــحــمــل رشــــوة الــشــعــب إلـــى األبـ
لــدفــع  الـــنـــقـــود  حــيــث إن طــبــاعــة 
أجور أعلى لن يؤدي إال إلى زيادة 
ليس  النظام  أن  وطالما  التضخم، 
للمحتجين  حقيقية  إجــابــات  لديه 
فــي الـــشـــوارع، فــإن بــقــاءه سيظل 

مهدًدا. 
للتظاهر  جديدة  دعــوات  أن  يذكر 
انطلقت من مدن إيرانية عدة، كان 
المحافظة  ــدان  زاهـ مدينة  أبــرزهــا 
ــام مــن 5 إلـــى 7  ــ ــــك لــمــدة 3 أي وذل

ديسمبر الجاري.

هل تؤدي االحتجاجات في إيران إلى سقوط النظام؟
في تقرير تحليلي لإليكونوميست

ريناتا عزمي

جاكرتا - أف ب
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“ميدال” تتعاقد مع “مصر لأللمنيوم” لتزويد مصنعها في تركيا بالخام
ً بما قيمته 30 مليون دوالر سنويا

ميـــدال  لشـــركة  المنتـــدب  العضـــو  قـــال 
حامد راشـــد الزياني، في تصريح لـ”البالد 
االقتصادي”، على هامش مؤتمر ومعرض 
“عربـــال 24 “ الـــذي اقيـــم فـــي جمهوريـــة 
إن  الماضـــي،  األســـبوع  العربيـــة  مصـــر 
الشـــركة عقـــدت اتفاقية مع شـــركة مصر 
الخـــام  األلمنيـــوم  لتوريـــد  لأللومنيـــوم 
مـــن مصـــر الى مصنع الشـــركة فـــي تركيا 
بقيمـــة 30 مليـــون دوالر ســـنويًا ومن ثم 
الى الســـوق التركي،  موضحًا أن الشركة 
اعتـــادت علـــى تزويد مصنعها فـــي تركيا 
باأللمنيوم من أوروبا وروســـيا، الفتًا الى 
أن االتفـــاق التجـــاري بيـــن مصـــر وتركيا 
واألعفاء الضريبي لبعض السلع جاء في 
صالحنا وكان الحافز لعقد هذه االتفاقية.
وأضاف الزياني أن هذه االتفاقية خطوة 
هامـــة للتعاون بين الدول العربية ســـواء 
داخلها أو مع الدول المجاورة. يشـــار الى 

ان شركة ميدال تمتلك مصانع لأللمنيوم 
الخـــام في البحريـــن والســـعودية وتركيا 
وموزمبيـــق.  وعـــن مشـــاركة شـــركة البـــا 
الزيانـــي  قـــال   ،24 فـــي معـــرض عربـــال 
“هي شـــركة رائدة ونحن فـــي ميدال من 
أكبـــر العمـــالء  لشـــركة المنيـــوم البحرين 

البـــا ، ويهمنـــا كثيـــرًا ان تظـــل البا شـــركة 
رائـــدة في مجال األلمنيوم وتتوســـع في 
اعمالهـــا”، موضحًا أن “هذا ســـيعود علينا 

بالطبع بالفائدة”.
وبيـــن الزيانـــي أن هنـــاك تعـــاون مـــع البا  
بصدد فتح بعض الصناعات التحتية في 

البحرين وفي المنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية السعودية.

يشـــار الى شـــركة ميدال كابل تعتبر أكبر 
عميـــل مـــن القطـــاع الخـــاص لأللمنيـــوم 
المنصهـــر في البحرين من خالل شـــرائها 
لنســـبة %30 مـــن إنتـــاج ألبا كل عـــام بما 
وقضبـــان  ألمونيـــوم  ســـبائك  ذلـــك  فـــي 
وأســـالك والموصالت العلوية للتطبيقات 
ملكيـــة  ذات  شـــركة  وهـــي  الكهربائيـــة، 
مشـــتركة بين شـــركة الزيانـــي للصناعات 
وشـــركة الســـعودية للكابالت، وتأسســـت 
فـــي عـــام 1977، ويقـــع مقرها الرئيســـي 

شرقي منطقة ألبا الصناعية.
يذكـــر أن مؤتمـــر ومعـــرض عربـــال  مـــن 
أهـــم فعاليـــات صناعـــة األلمنيـــوم علـــى 
مستوى العالم وينظم كل عامين في بلد، 
ويســـلط الضوء على التحديات والفرص 
الوضـــع  علـــى  تؤثـــر  التـــي  المســـتقبلية 

االقتصادي العام للمنطقة.

أعلـــن االتحاد العالمي لصاحبات األعمال 
والمهـــن البحرينـــي عن تنظيـــم مهرجان 
المبدعيـــن، وذلـــك خـــالل الفتـــرة 9 و10 
ديســـمبر 2022، فـــي مقـــر االتحـــاد فـــي 
حديقـــة األندلـــس، وذلـــك تحـــت رعايـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 

رئيس مجلس إدارة  “تمكين”.
ويأتـــي إقامة المهرجـــان تزامنا مع مرور 
االتحـــاد  تأســـيس  علـــى  عشـــر ســـنوات 
المتوقـــع  ومـــن   .2012 ديســـمبر  فـــي 
مشـــارك   100 مـــن  أكثـــر  يســـتقطب  أن 
ممـــن  العربيـــة  والـــدول  البحريـــن  مـــن 
يعملـــون في مجاالت الفنون التشـــكيلية 
الخشـــب،  علـــى  والحفـــر  والنحـــت 
بالطباعـــة  المختصيـــن  إلـــى  باإلضافـــة 
واســـتخدام  الحريريـــة  الشاشـــة  علـــى 
األلـــوان الفوســـفورية المضيئة.ويتضمن 
المهرجـــان نحو 10 ورش عمل ألصحاب 

المواهب الفنية .
كمـــا يصاحب فعاليات المهرجان جلســـة 
رئيـــس  ومشـــاركة  بحضـــور  حواريـــة 
مجلـــس إدارة “تمكيـــن”، والشـــيخة هند 
بنـــت ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس االتحاد 
والمهـــن  األعمـــال  لصاحبـــات  العالمـــي 

البحرينـــي، وســـمو الشـــيخة حصـــة بنت 
خليفة آل خليفـــة عضو المجلس األعلى 
“إنجـــاز  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للمـــرأة 
الشـــيخة  إلـــى جانـــب ســـمو  البحريـــن”، 
حصـــة ســـعد العبـــد هللا الســـالم الصبـــاح 
رئيس مجلس ســـيدات األعمـــال العرب، 
وأمانـــي عصفور رئيس االتحـــاد العالمي 
لصاحبـــات األعمـــال والمهـــن، ورئيســـات 
أندية صاحبات األعمال والمهن في عدد 

من الدول العربية.

“صاحبات األعمال” ينظم مهرجان المبدعين

اعلن مدعون فرنسيون أنهم فتحوا 
تحقيقا فـــي قضية تضارب مصالح 
مـــع المســـؤولة الكبيـــرة فـــي البنـــك 
المركـــزي الفرنســـي ســـيلفي غـــوالر 
التي أعلنت استقالتها. وقال مكتب 
المدعي المالي الوطني إن التحقيق 
نفـــوذ  اســـتغالل  بشـــبهات  يتعلـــق 
وتضارب مصالح وإساءة االئتمان، 
نشـــرتها  معلومـــات  بذلـــك  مؤكـــدا 
صحيفة “ليبراسيون” اليومية.فتح 
التحقيق في 27 ســـبتمبر بناء على 
شكوى تقدمت بها منظمة “انتيكور” 
التي تكافح اإلثراء غير المشـــروع.
وقـــال بنـــك فرنســـا  فـــي بيـــان إن 
غـــوالر وهـــي واحـــدة مـــن خمســـة 
نـــواب لمحافـــظ المصـــرف المركزي 
ســـتغادر منصبهـــا فـــي الخامس من 
ديســـمبر.وكانت غوالر في الســـابق 
األوروبـــي  البرلمـــان  فـــي  عضـــوة 
ووزيـــرة للدفـــاع لفتـــرة قصيرة في 
عهـــد الرئيس إيمانويل ماكرون في 

.2017
وقال البنك المركزي إنها ترغب في 

“العودة إلى وزارة الخارجية” حيث 
بـــدأت حياتها المهنية فـــي الخدمة 

المدنية.
وقـــال مصـــدر مقرب من غـــوالر إن 
رحيلهـــا “ال عالقـــة لـــه بالتحقيـــق”، 
موضحا أنه “لم يتم إبالغها أو إبالغ 

محاميها بإعادة فتح التحقيق”.
وأظهـــرت ملفات أن تحقيقا ســـابقا 
جـــرى فـــي 2019 أغلـــق فـــي العـــام 

التالي بسبب عدم وجود أدلة.

تحقيق مع مسؤولة بالبنك 
المركزي الفرنسي

مضاعفة أشجار القرم بمعدل 4 مرات لمواجهة التحديات المناخية

افتتاح مشروع تشجير حقل البحرين بتنظيم “تطوير للبترول”
أكد وزيـــر النفط والبيئـــة المبعوث 
المنـــاخ، محمـــد  لشـــؤون  الخـــاص 
بـــن مبـــارك بـــن دينـــة، أن مشـــروع 
تشـــجير حقل البحريـــن يصب في 
تحقيق أهداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة حضـــرة صاحـــب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه 
هللا ورعـــاه، ويترجـــم التوجيهـــات 
المســـتمرة لصاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
حفظه هللا، بشأن مضاعفة أشجار 
القـــرم بمعدل أربع مرات والتوســـع 
فـــي  يســـهم  بمـــا  التشـــجير  فـــي 
مواجهـــة تحديات التغير المناخي. 
جـــاء ذلـــك لـــدى افتتـــاح وزيـــر النفـــط 
والبيئة مشروع تشجير حقل البحرين، 
الـــذي نظمتـــه شـــركة تطويـــر للبترول 
بحضـــور وائل بـــن ناصر المبـــارك وزير 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة، وغســـان 
علـــي المهنا عضو مجلس إدارة شـــركة 
تطويـــر للبترول والقائم بأعمال العضو 
المنتدب.  وأشـــاد وزيـــر النفط والبيئة 

التـــي وقعهـــا  التعـــاون  بثمـــار مذكـــرة 
المجلس األعلى للبيئة وشـــركة تطوير 
حقل البحرين – تطوير للبترول والتي 
تهـــدف إلى دعـــم كافة الســـبل الرامية 
الخضـــراء،  المســـاحات  تنميـــة  إلـــى 
مؤكـــدا علـــى أهميـــة الدفـــع بالتعـــاون 
بين المؤسســـات الحكوميـــة ومختلف 

القطاعـــات فـــي مملكـــة البحريـــن نحو 
مسارات أرحب في مختلف المجاالت 

البيئية والمناخية. 
مـــن جانبـــه أكـــد غســـان المهنـــا حرص 
شـــركة تطوير للبترول على المساهمة 
فـــي تحقيـــق التـــزام مملكـــة البحريـــن 
بشـــأن مضاعفة أشـــجار القـــرم بمعدل 

األشـــجار  عـــدد  مـــرات، وزيـــادة  أربـــع 
ضمـــن  وذلـــك   ،2035 عـــام  بحلـــول 
مســـاعي الشـــركة المســـتمرة فـــي رفع 
تجـــاه  المجتمعـــي  الوعـــي  مســـتوى 
البيئة، وتشـــجيع المؤسســـات واألفراد 
على المساهمة في الحفاظ على البيئة 

وحمايتها من أجل األجيال القادمة.

بورصة البحرين تصدر الئحة المخالفات والجزاءات لمصدري األوراق المالية
تتضمن 19 مخالفة بعد موافقة المصرف المركزي

أعلنت بورصة البحرين يوم الخميس 
الموافـــق 1 ديســـمبر 2022 عن إصدار 
الئحة المخالفات والجزاءات اإلدارية 
قواعـــد  بتطبيـــق  المتعلقـــة  والماليـــة 
 2023 ينايـــر   2 مـــن  إبتـــداءًا  اإلدراج 
وذلـــك بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة 
والتـــي  المركـــزي،  البحريـــن  مصـــرف 
صالحيـــة   البحريـــن  بورصـــة  تمنـــح 
مصـــدري  علـــى  الجـــزاءات  فـــرض 
األوراق المالية في حالة عدم االلتزام 
اإلدراج  قواعـــد  متطلبـــات  بتطبيـــق 
وقواعـــد العمـــل ذات الصلـــة المعمول 

بها في البورصة.
وتحـــدد الالئحـــة الضوابـــط المعتمدة 
لتطبيـــق الغرامات الماليـــة واإلدارية، 
والئحـــة المخالفات التي تســـري على 

أيـــة مخالفـــات لقواعـــد اإلدراج، ومـــا 
والقـــرارات  اإلجـــراءات  مـــن  يقابلهـــا 

المترتبة.
ووفقـــًا إلطـــار الالئحـــة فـــإن تطبيـــق 
المخالفـــات اإلداريـــة والماليـــة تعتمد 
علـــى مجموعـــة من المعاييـــر بما فيها 
إلـــى جانـــب عـــدد  عوامـــل المخاطـــر 
مـــرات تكـــرار المخالفـــة  وجســـامتها 
ومـــا يترتـــب عليهـــا، والتـــي يمكن أن 
إداريـــة  إجـــراءات  مابيـــن  تتـــراوح 
أو  التـــداول  عـــن  الســـهم  كإيقـــاف 
مخالفـــات مالية تتراوح مـــا بين 500 
دينار بحرينـــي إلى 10,000دينار. عن 
كل مخالفة، وقد تصل قيمة المخالفة 
إلـــى 100,000 دينار. للشـــركات  ذات 
االدراج المزدوج والتي تتجاوز نسبة 

أســـهما %30 مـــن رأس المـــال خـــارج 
السوق الرئيسي.

جميـــع  ومراجعـــة  تقييـــم  وســـيتم 
مصـــدري  مـــن  الصـــادرة  المخالفـــات 
األوراق الماليـــة عبر لجنـــة المخالفات 
في بورصـــة البحرين، حيث ســـتكون 
هـــذه اللجنـــة مســـؤولة عـــن مراجعـــة 
وتقييـــم الحـــاالت المخالفـــة لقواعـــد 
وتشـــريعات الســـوق وكمـــا للجنـــة أن 
تحـــدد الغرامـــات الماليـــة المفروضـــة 
على الجهات المصدرة وفقا لجســـامة 
وخطـــورة المخالفـــة بطريقـــة فوريـــة 
مجلـــس  تشـــكيل  تـــم  وقـــد  وفعالـــة. 
االســـتئناف للنظر في إجراءات طلب 
االستئناف ضد القرارات الصادرة عن 
مجلـــس االنضباط ولجنـــة المخالفات 

في البورصـــة بهدف توفيربيئة عادلة 
لجميع الجهات ذات العالقة.

مديـــر  الزيانـــي  شـــيخة  وصرحـــت 

اإلدراج واإلفصـــاح ببورصـــة البحرين 
بقولهـــا: “إن إصدار الئحـــة المخالفات 
والجـــزاءات اإلداريـــة  يعتبـــر خطـــوة 
هامـــة للحد مـــن المخالفـــات ومظاهر 
المخاطر في الســـوق، كمـــا يهدف إلى 
تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية وتوفيـــر بيئة 
عادلة للمســـتثمرين والمتعاملين األمر 
الـــذي يســـاهم فـــي تحقيـــق الحمايـــة 
المثلـــى للمســـتثمرين في الســـوق مما 
يتماشـــى مـــع التزام بورصـــة البحرين 
بجعل سوق رأس المال البحريني في 
طليعـــة الملتزميـــن بتطبيـــق المعايير 

العالمية لألسواق المالية”.
وأضافـــت شـــيخة الزيانـــي: “إن إطار 
المخالفـــات اإلداريـــة والماليـــة يأتـــي 
البحريـــن  بورصـــة  دور  مـــن  انطالقـــًا 

كهيئة ذات رقابة ذاتية، وكما يتماشى 
مع قواعـــد المنظمـــة الدوليـــة لهيئات 
المتعلقـــة   )IOSCO( الماليـــة  األوراق 

بالهيئات ذاتية التنظيم”.
بورصـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
البحريـــن كانـــت قد أصدرت مســـودة 
الئحـــة  حـــول  االستشـــارية  الورقـــة 
المخالفات اإلدارية والمالية المقترحة 
وقد تـــم تعميمها علـــى األطراف ذات 
آرائهـــم  لتلقـــي  والمهتميـــن  الصلـــة 
وتعليقاتهـــم قبـــل دخـــول المخالفـــات 
اإلدارية حيز التنفيـــذ. وقد تم تعميم 
الالئحة على جميع الشركات المدرجة 
واألطـــراف المعنية كجـــزء من جهود 
البورصة  لتعريـــف المصدرين بالئحة 

المخالفات.

شيخة الزياني

األحد 4 ديسمبر 2022 - 10 جمادى األولى 1444 - العدد 5164

وصول شحنات أغنام وأبقار وجمال بكميات كبيرة
استعداداً لشهر رمضان... مسلخ الهملة:

ضمـــن االســـتعدادات المبكـــرة لموســـم شـــهر رمضان 
الكريـــم، أعلـــن مســـلخ الهملـــة المركزي عن اســـتيراد 
شحنة كبيرة من األغنام الصومالية واألبقار والجمال 
وذلـــك لمواكبة الطلـــب المتزايد في الســـوق المحلي 
للحـــوم فـــي شـــهر الفضيـــل، وال بـــد من تعزيـــز األمن 
الغذائـــي والحفاظ على اســـتقرار األســـعار من خالل 
جلب كميات كبيـــرة من األغنام الصومالية ومختلف 
العامـــة  العالقـــات  إدارة  وأكـــدت  المواشـــي.  أنـــواع 
بمســـلخ الهملة للمواشـــي أنـــه في ظل ارتفاع أســـعار 
الســـلع األساســـية على المســـتوى العالمي إال أنه يتم 
الحرص على توفير شـــحنات بشكل متواصل طوال 

العـــام، وتكثيف الواردات قبل المواســـم بفترة كافية 
لتحقيـــق االســـتقرار فـــي الســـوق بأعـــداد المواشـــي، 
وبذلـــك يعود ألســـعار األغنام واألبقـــار، وتغذية تجار 
المواشـــي والمربين وذلك بهدف الوصول إلى أفضل 

جودة للحوم من خالل التربية المحلية.
وثمن المسلخ دور وكالة الثروة الحيوانية وما تبذله 
من جهود حثيثة في تسهيل اإلجراءات مع الحرص 
علـــى صحة وجودة الشـــحنات والتأكد من ســـالمتها 
وفقـــًا للبروتوكـــول المعتمـــد علـــى جميع الشـــحنات، 
والقيـــام بجهـــود مضاعفة مـــن الوكالة باســـتقبال كل 

هذه الكميات التي يتم استيرادها من المواشي.

سيلفي غوالر

الشيخة هند بنت سلمان

حامد الزياني مصرحا لـ”البالد”

هبة محسن



قالت مسؤولة في شركة “إدامة”، الذراع 
البحريـــن  ممتلـــكات  لشـــركة  العقاريـــة 
تطويـــر  ســـتبدأ  الشـــركة  إن  القابضـــة، 
الجزائـــر”،  “بـــاج  منطقـــة  فـــي  فندقيـــن 
حيث من المؤمل طرح إرساء مناقصات 
المشـــروع والبـــدء بالتشـــييد فـــي الربـــع 
األول مـــن العـــام المقبـــل 2023. وقالـــت 
شـــركة  فـــي  التصاميـــم  قســـم  رئيســـة 
البحرين للتطوير العقاري “إدامة”، شيماء 

نور الدين، إن مشـــروع الفندقين ســـيقام 
علـــى أرض واحدة، وقد تـــم التوقيع في 
وقت ســـابق على عقـــود إدارة الفندقين. 
وأشـــارت إلى أن المشـــروع فـــي المرحلة 
الثانية من تطوير باج الجزائر سيشـــمل 

كذلك تهيئة شاطئ للجمهور.
لـــن  الفندقيـــن  إنشـــاء  أن  وأوضحـــت 
يتعارض بالســـماح للعامـــة بالوصول إلى 
مفتوحـــا  ســـيكون  الـــذي  البحـــر  ســـاحل 
للعامـــة في مرحلته الثانيـــة، حيث يمكن 
للمارة المرور علـــى الفندقين عبر ممرات 

الطوابـــق  وســـتكون  متاحـــة،  وشـــوارع 
ومطاعـــم  محـــات  للفندقيـــن  األرضيـــة 
ومســـاحات تجارية مفتوحة للـــزوار مما 
يحافـــظ علـــى المنطقـــة؛ كونهـــا منطقـــة 

عامة مفتوحة.
باســـتثمار  ســـتقوم  “إدامـــة”  أن  وأكـــدت 
ذاتي في المشـــروع، حيث ســـيتكون من 
فندقيـــن ثاث وأربع نجوم، ويضم فندق 
“ تيڤولـــي” نحو 95 غرفة، في حين يضم 
فندق “أڤانـــي” نحو 110 غرف. وتوقعت 
نور الدين أن تســـتغرق أعمال اإلنشاءات 

قرابة العامين.
وكانت شركة البحرين لاستثمار العقاري 
)إدامة(، وّقعت اتفاقية شراكة مع فنادق 
والمســـتثمر  والمشـــغل  المالـــك  ماينـــور، 
لتطويـــر  الفنـــادق؛  قطـــاع  فـــي  العالمـــي 

فندقين فاخرين في باج الجزائر. 
ويقع باج الجزائر على الساحل الجنوبي 
الغربي للبحرين ويمتد على مســـاحة 1.3 
مليـــون متـــر مربـــع إضافـــة إلـــى شـــاطئ 

بطول ثاثة كيلومترات.
علـــى  وتيڤولـــي  أڤانـــي  فندقـــا  وســـيقع 

الشـــارع الرئيـــس المطـــل علـــى الواجهـــة 
المائّية في باج الجزائر. وسيقدم أڤاني 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن غـــرف اإلقامـــة 
واألجنحـــة الفاخرة ومطعمـــا راقيا يعمل 
على مدار الســـاعة ومتجر أڤانـــي للبقالة 
وبركـــة ســـباحة خارجّيـــة وصالـــة لياقـــة 
بدنّيـــة وقاعـــة لاجتماعـــات. فـــي حيـــن 
ســـيضم تيڤولـــي غرفـــا وأجنحـــة رفيعـــة 
المســـتوى ومطعميـــن فاخريـــن ومقهـــى 
راقيـــا وبركـــة ســـباحة خارجّيـــة وصالـــة 
للصحـــة  ومرافـــق  وســـبا  بدنّيـــة  لياقـــة 

والرفـــاه. وعـــاوة علـــى ذلك، سيتشـــارك 
الفندقـــان نادًيـــا شـــاطئيا داخل مشـــروع 

باج الجزائر.

علي الفردان

المناقصـــات  مجلـــس  احتفـــل 
والمزايـــدات بيوم المرأة البحرينية، 
مجلـــس  عـــام  أميـــن  كـــّرم  حيـــث 
جمـــال  والمزايـــدات  المناقصـــات 
منتســـبات  العلـــوي،  عبدالعزيـــز 
المجلس تقديرًا لجهودهن ودورهن 
في دعم مســـيرة العمل والمســـاهمة 
في تقديم أفضل الخدمات للشركاء 
مـــن الجهات المتصرفـــة والمقاولين 
والموردين، بمـــا يعكس الدور المهم 
فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  والقيـــادي 

النهوض بالعمل الوطني.
مجلـــس  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 
المناقصـــات والمزايـــدات أن المـــرأة 
البحرينيـــة تعيـــش أزهـــى عصورها 
بفضل ما تحظى به من رعاية ملكية 
ســـامية مـــن لـــدن حضـــرة صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ملـــك البـــاد الُمعظم حفظه 
ومســـاندة  ومتابعـــة  ورعـــاه،  هللا 
صاحب ســـمو الملكي األمير سلمان 
العهـــد  ولـــي  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد 

رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا، 
صاحبـــة  وجهـــود  واســـتراتيجيات 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، قرينـــة جالـــة 
المجلـــس  رئيســـة  الُمعظـــم  الملـــك 

األعلى للمرأة. 
إتاحـــة  علـــى  المجلـــس  ويحـــرص   
الفرصة أمام المرأة البحرينية لتولي 
والمســـؤوليات  المناصـــب  مختلـــف 
ومواصلـــة التحصيـــل العلمي لبلوغ 
أعلـــى المراتـــب العمليـــة فـــي إطـــار 

تفعيل مبـــدأ تكافؤ الفـــرص، ويضم 
مـــن  نخبـــة  المجلـــس  عمـــل  فريـــق 
أفضـــل الكوادر النســـائية البحرينية 
التـــي تعمـــل ضمـــن فريـــق البحرين 
نحو المســـاهمة في كل ما من شأنه 
دفع عجلة مســـيرة التنمية الشاملة، 
النســـائية  الكـــوادر  تمثـــل  حيـــث 
اليـــوم %45 مـــن إجمالـــي موظفـــي 
مـــن   42% تمثـــل  كمـــا  المجلـــس، 

إجمالي المناصب اإلشرافية”.

األوســـط  الشـــرق  منتـــدى  أعلـــن 
لاســـتدامة أمس عن عقد شـــراكة مع 
بنك البحرين الوطني ليكون “شـــريك 
المعرفة” للنســـخة االولى من المنتدى 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  الـــذي ســـيقام 
فـــي 12 يناير 2023 مـــع التركيز على 
الكربونـــي  للحيـــاد  األعمـــال  “تحـــول 
الصفري – الطريق نحو مستقبل ناجح 
المتوقـــع  ومـــن  الكربـــون”.  منخفـــض 
ان يســـتقطب المنتدى أكثـــر من 300 
مشـــارك من نخبـــة ممثلـــي القطاعين 
علـــى مســـتوى  والخـــاص  الحكومـــي 
االســـتدامة  فـــي  وخبـــراء  المنطقـــة 
العالميـــة الذين ســـيجتمعون للتحاور 
وتبـــادل المعلومـــات ووجهـــات النظر 
حول الجهود اإلقليمية المبذولة للحد 
وتقديـــم  الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن 

الدعم الازم للشركات اإلقليمية. 
 يعمـــل بنك البحريـــن الوطني بصورة 
الممارســـات  ترســـيخ  علـــى  نشـــطة 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
الشـــركات فـــي ثقافـــة البنـــك ونموذج 
عملـــه، حيـــث اســـتثمر البنـــك خـــال 
الســـنوات الثاث األخيرة بشكل كبير 
فـــي تطويـــر كفـــاءات موظفيـــه على 
كافـــة المســـتويات، مـــع التركيـــز على 
القـــدرات  وبنـــاء  االســـتدامة  تنميـــة 
لجعل البنـــك يتمركز في موقع ريادي 
المســـتوى  علـــى  المجـــال  هـــذا  فـــي 
المحلـــي. %93 مـــن موظفـــي البنـــك 
مـــن مختلـــف األقســـام حضـــروا دورة 
تدريبيـــة واحـــدة على األقـــل تختص 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  بالممارســـات 
ســـلطت  وقـــد  الشـــركات،  وحوكمـــة 

بعض جلســـات التوعية العامة الضوء 
على جهود المملكة في مقابلة اهداف 
البحريـــن فـــي الحـــد مـــن االنبعاثـــات 
الكربونية والحياد الكربوني الصفري. 
دورانـــد  كريســـتوف  جـــان  و صـــّرح   

البحريـــن  لبنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الوطني بالقول: “انسجامًا مع التزامنا 
لتحقيق استدامة طويلة األمد، يسّرنا 
دعم تدشين منتدى االستدامة الشرق 
األوسط األول، هذا الدور الذي نسعى 

لتحقيقه للشـــركات فـــي االقتصاد مع 
تركيز رئيســـي الســـتراتيجيتنا خال 
السنوات الثاث القادمة. ومع إطاقنا 
العـــام  فـــي  االســـتدامة  عمـــل  إلطـــار 
2021، فقـــط اتخذنـــا خطـــوات مهمة 
فـــي رحلتنا نحـــو تطبيق الممارســـات 
وحوكمـــة  واالجتماعيـــة  البيئيـــة 
فـــي  ونواصـــل تجســـيدها  الشـــركات 
عمليـــات البنـــك. ويشـــكل االســـتثمار 
كفاءاتنـــا  فهـــم  تعزيـــز  فـــي  الكبيـــر 
البشرية لاســـتدامة خطوة مهمة في 
طريـــق تحقيـــق تحـــول ايجابـــي فـــي 

ثقافة عملنا الداخلية”. 
دانيـــش  ليـــا  قالـــت  بدورهـــا،   
مـــارك  لفيـــن  التنفيـــذي  المديـــر 
كوميونيكيشـــنس، مؤســـس ومنظـــم 
المنتـــدى: “نحن مســـرورون باإلعان 

عـــن شـــريكنا الجديـــد بنـــك البحريـــن 
المهـــم  المنتـــدى  هـــذا  فـــي  الوطنـــي 
خفـــض  مراحـــل  لدعـــم  والمكـــّرس 
االنبعاثات الكربونية في اقتصاديات 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
افريقيـــا )المينـــا(. وتعتبـــر متطلبـــات 
التمويل لتحقيق تحول سريع وفعال 
ضخمـــة، ونتطلـــع قدمـــا لســـماع آراء 
ووجهـــات نظر خبراء البنـــك وغيرها 
من المؤسسات المشاركة حول كيفية 
الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  دعـــم 
للحكومات االقليمية والشـــركات في 
مجـــال التخطيـــط والتمويل إلحداث 
التغييـــر الكربوني المنشـــود”.  وتضم 
شـــركة  للمنتـــدى  الداعميـــن  قائمـــة 
كشـــريك  )ألبـــا(  البحريـــن  ألمنيـــوم 

للمنتدى.

“إدامة” تبدأ بتشييد فندقين في بالج الجزائر خالل أشهر

“المناقصات” يحتفي بمنتسباته بمناسبة يوم المرأة البحرينية

“البحرين الوطني”... “شريك المعرفة” بمنتدى الشرق األوسط لالستدامة

المشروع لن يؤثر على وصول الجمهور للشاطئ العام

42 % من الموظفات يعملن في الوظائف اإلشرافية

سيقام في مملكة البحرين 12 يناير 2023

أعلــن صنــدوق العمــل “تمكيــن” عن دعم توســع مصنــع ياس والذي ســيوظف 
الكــوادر الوطنيــة لزيــادة اإلنتاجيــة وتوســعة نســبة الصادرات فــي المنطقة 
وذلك تماشيًا مع توصيات خطة التعافي االقتصادي والتوجه اإلستراتيجي 
لصندوق العمل “تمكين” لدعم توســع المشروعات المحلية وتعزيز اإلنتاجية، 

إضافة إلى تحفيز القطاعات الواعدة.

الجديـــر بالذكر أنه منذ عـــام 2012 عملت 
شـــركة يـــاس القابضة من خال شـــركاتها 
التابعة مثـــل الخزائن ومصنع ياس والتي 
تختـــص فـــي تصميـــم وتصنيـــع وتوزيـــع 
األثاث الخشـــبي باســـتخدام أجـــود أنواع 
المـــواد الخام. ومـــن المتوقع أن يقلل خط 
اإلنتاج الجديـــد من واردات المواد الخام، 
إضافـــة إلى توظيف 40 فـــردًا من الكوادر 
الوطنية وزيادة طاقة المصنع التصديرية 

إلى األسواق المجاورة.
ويأتـــي دعم تمكيـــن لمصنع ياس تماشـــيًا 
مـــع أهداف إســـتراتيجية قطـــاع الصناعة 
خطـــة  مبـــادرات  ضمـــن   2022-2026
التعافـــي االقتصـــادي والتـــي تهـــدف إلـــى 
مـــن  الصناعـــي  القطـــاع  زيـــادة مســـاهمة 
الناتج المحلي االجمالي وزيادة الصادرات 

الصناعيـــة الوطنيـــة، باإلضافـــة إلـــى خلق 
فـــرص عمـــل واعـــدة للمواطنين فـــي هذا 
القطـــاع، حيـــث ســـاهم قطـــاع الصناعات 
التحويلية بنسبة %14 من الناتج المحلي 
اإلجمالـــي لمملكة البحرين في عام 2021، 
والذي يعتبـــر ثاني أكبر قطاع غير نفطي. 
إلـــى جانـــب ذلك، يعـــد القطاع ثالـــث أكبر 
قطـــاع للتوظيف فـــي ســـوق العمل حيث 
يوظـــف %11 مـــن إجمالي القـــوى العاملة 

في القطاع الخاص.
وبهـــذه المناســـبة، أكدت مها مفيـــز، القائم 
بصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 
العمل مكيـــن على أهمية دعم مؤسســـات 
دعـــم  إن   “ قائلـــًة:  الصناعـــي  القطـــاع 
المؤسسات المحلية في القطاع الصناعي 
يخلـــق فرص وظيفيـــة للكـــوادر الوطنية، 

فضـــا عـــن تعزيز مكانـــة مملكـــة البحرين 
كمركـــز صناعي يخـــدم األســـواق المحلية 
واإلقليمية والذي يسهم في تعزيز القدرة 
التنافســـية للمنتجـــات المحليـــة وترويـــج 
عامـــة “صنع فـــي البحرين” علـــى النطاق 
العالمي كما يســـاهم في دفـــع عجلة النمو 

االقتصادي المستدام”.
إضافـــة لذلـــك، أعرب علي الحـــداد المدير 
التنفيـــذي لمجموعـــة يـــاس القابضـــة عن 

امتنانـــه لهـــذا التعـــاون مع تمكيـــن وعلى 
الـــدور الفاعـــل الـــذي تلعبـــه فـــي ضمـــان 
اســـتمرار نمـــو الشـــركة وتوســـعها قائاً: “ 
نحـــن نقدر دعم تمكين في نمو وتوســـعة 
أعمالنـــا، وعلـــى إثـــر ذلـــك تمكنـــت يـــاس 
وتوســـيع  إنتاجهـــا  زيـــادة  مـــن  القابضـــة 
تواجدها من خال افتتاح فروع لصاالت 
العـــرض فـــي الـــدول المجـــاورة. ونطمـــح 
والتطـــور  التوســـع  مـــن  مزيـــد  إلـــى  اآلن 

مـــن خـــال توظيـــف المزيـــد مـــن الكوادر 
الوطنيـــة وتقديـــم المنتجـــات البحرينيـــة 

إلى األسواق اإلقليمية والدولية”. 
وتدعـــم تمكين المؤسســـات التـــي تهدف 
لزيـــادة  أنشـــطتها وتطمـــح  إلـــى توســـيع 
فـــرص التصديـــر والنمـــو. وينعكـــس ذلك 
فـــي إاســـتراتيجيتها الجديـــدة التي تركز 
علـــى إحـــداث األثـــر اإليجابـــي األكبر في 
االقتصـــاد الوطني واســـتجابًة لمتطلبات 

ســـوق العمـــل، تـــم تطويـــر برامـــج تمكين 
بعد سلســـلة من الجلســـات التشاورية مع 
ممثليـــن مـــن مختلـــف القطاعـــات والتـــي 
نتـــج عنهـــا إطـــاق حزمـــة برامـــج الدعم 
الســـتة عشـــر والتي تهدف بشكل أساسي 
إلحـــداث تأثير أكبر في االقتصاد الوطني 
مـــن خـــال دعـــم جميـــع القطاعـــات مـــع 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  علـــى  التركيـــز 

الرئيسية.

“تمكين” تدعم توسع مصنع ياس وعشرات الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية
كجزء من التوجه اإلستراتيجي لدعم توسع المشروعات المحلية
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جان كريستوف دوراند ليال دانيش

شيماء نور الدين



وقعــت شــركة أوركيــد )orchid( للتطويــر العقاري واإلنشــاء، وشــركة عملة زمــزم – أول عملة رقمية متوافقة مع الشــريعة اإلســامية في 
العالم- اتفاقية شــراكة تقبل بموجبها الشــركة العقارية المدفوعات باســتخدام العمات الرقمية. وقد وقعت االتفاقية على هامش معرض 

سيتي سكيب البحرين الذي عقد نوفمبر الماضي، لتكون الشركة بذلك ثاني شركة عقارية كبرى تقبل المدفوعات من قبل عملة زمزم.

ــذه االتــفــاقــيــة عــلــى حصول  وتــنــص هـ
ــة أوركـــــيـــــد لـــخـــدمـــة )كـــريـــبـــتـــو  ــركــ شــ
والتي  زمـــزم،  مــن  المقدمة  كونسيرج( 
المنظمة  للشركة  مــمــيــزات  عــدة  تــقــدم 
للخدمة أهمها خدمة األفراد والشركات 
العمالت  عالم  إلى  الدخول  تنوي  التي 
ــدة أعــمــالــهــم  ــاعـ ــرقــمــيــة وتـــوســـيـــع قـ ال
وســوف  لهم،  التابعة  الــدخــل  ومــصــادر 
المنظمة  لــلــشــركــات  الــبــرنــامــج  يــســمــح 
إليه بقبول المدفوعات عن طريق أربع 
البيتكوين  هــي  عالمية  رقمية  عمالت 
إلى  باالضافة   usdc ـــ  وال واإليثيريوم 

عملة زمزم اإلسالمية.
كــمــا يــوفــر الــبــرنــامــج الــجــديــد الــمــقــدم 
ــزم خــدمــة إدارة  مــن شــركــة عــمــلــة زمــ
ــال  ــب ــق ــريــــق اســت الـــمـــحـــفـــظـــات عــــن طــ
ــل الـــمـــبـــالـــغ إلـــى  ــويـ ــحـ ــامـــالت وتـ ــعـ ــمـ الـ
ويضمن  بالشركة،  الخاصة  الحسابات 

حــمــايــة الــمــعــامــالت والــمــبــالــغ الــداخــلــة 
على  والعمل  المحافظ،  إلى  والخارجة 
المنظمة  بالشركة  الخاصة  الحسابات 
محاسبية  تــقــاريــر  وتــقــديــم  لــلــبــرنــامــج 
محاسبة  شركة  طريق  عــن  لها  موثقة 

معتمدة.
أوركــيــد،  لشركة  اإلداري  المدير  وقــال 
بــشــار أحــمــدي: “يــســرنــا الــيــوم اإلعـــالن 
عن توقيع االتفاقية بالشراكة مع عملة 
زمزم التي تعتبر أحد أهم العمالت في 
عملة  وأنــهــا  الســيــمــا،  العربية  المنطقة 
تضم  اإلسالمية،  الشريعة  مع  متوافقة 
لها  التابعة  الشرعية  الرقابة  هيئة  في 
شيوخ أفاضل لهم باع طويل في العمل 
فضيلة  رأسهم  وعلى  اإلسالمي  المالي 
الشيخ نظام يعقوبي، مما يعطي المزيد 

من الثقة للمستثمرين والشركات”.
ــدي: “تـــخـــطـــت ســـوق  ــ ــمـ ــ وأضــــــــاف أحـ

فتراته  من  فترة  في  الرقمية  العمالت 
حاجز الـ 2.5 تريليون دوالر، مما يعني 
أن هذه السوق هي سوق واعدة، وبناء 
فتح مجال  وبــالشــك  فــإنــه  ذلـــك،  على 
ــذه الـــســـوق، والــســوق  ــتــعــاون بــيــن هـ ال
وسوقا  منصة جديدة  العقارية ستوفر 
جـــديـــدة يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا على 

المدى القصير والمتوسط والبعيد”.
العمالت  استخدام  أن  أحمدي  أكد  كما 
يسهم  العقارية  المعامالت  في  الرقمية 
إلى  الدوليين  المستثمرين  جــذب  فــي 

القطاع العقاري البحريني.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  مـــن جــهــتــه، قــ
فخرو:  حامد  زمــزم،  لعملة  والمؤسس 
اتفاقية  لثاني  بتوقيعنا  اليوم  نفخر   “
شراكة لقبول العمالت الرقمية مع أحد 
البحرين  فــي  العقارية  الــشــركــات  أكبر 
ومنطقة الخليج العربي، هذه االتفاقية 

تـــؤكـــد بــــدء عــصــر جـــديـــد مـــن ثــقــافــة 
المشفرة  الــرقــمــيــة  بــالــعــمــالت  الــتــعــامــل 
ــدى ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن بــهــا كــأحــد  ــ ومـ

الحلول للمدفوعات المالية”.
وأضــاف فخرو: “نحن في سباق دولي 
مع العديد من الشركات والدول للريادة 
ــعــمــالت الــرقــمــيــة، حيث  فـــي مــجــال ال
ــزم فـــي تحقيق  اســتــطــاعــت عــمــلــة زمــ
ــازات عـــن طــريــق  ــ ــجـ ــ الـــعـــديـــد مـــن اإلنـ
للتعامل  الشركات  من  عددا  استقطابها 

العقاري  القطاع  زمزم سواء في  بعملة 
أنها  كما  االجــتــمــاعــي،  أو  الــريــاضــي  أو 
القتحام  خطط  عــدة  على  حاليا  تعمل 
قطاعات أخرى في المستقبل القريب”.

الــجــديــدة )كريبتو  ــزم  وعـــن خــدمــة زمـ
ــى األفــــــراد  ــ ــيـــرج( الـــمـــقـــدمـــة إلـ كـــونـــسـ
والشركات التي تنوي الدخول إلى عالم 
“أن  فــخــرو:  أوضـــح  الرقمية،  العمالت 
أكبر مخاوف الشركات اليوم هو ثقتهم 
ــخــدمــة، وضــمــان وصــول  ــزود ال فــي مــ

المبالغ المحولة في نفس الوقت ونفس 
البرنامج  لــه  يضمنه  مــا  وهـــذا  القيمة، 
الــجــديــد )كــريــبــتــو كــونــســيــرج(، حيث 
للمحافظ  كاملة  حماية  البرنامج  يوفر 
المبالغ بسرعة قياسية  وضمان وصول 
وبــحــســب الــمــدفــوع مــن عــمــالت وقــت 

الدفع بشفافية مطلقة”.
للعمالت  ضــمــان  يــوجــد  “ال  ــاف:  ــ وأضــ
الـــيـــوم، نـــرى أن هــنــاك عــمــالت ورقــيــة 
كــبــيــرة قــد فــقــدت الــكــثــيــر مــن قيمتها 
كالجنيه  ــمــاضــيــة،  ال األســـابـــيـــع  خــــالل 
اإلسترليني واليورو والين الياباني، البد 
للمستثمرين النظر إلى العمالت الرقمية 
مع  عليه،  التعويل  يمكن  آخــر  كخيار 
األصــول  في  االستثمار  تنويع  ضــرورة 
الرقمية”، مبينا أن هذا هو توجه مملكة 
الــبــحــريــن فــي الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، داعــيــا 
والكبيرة  المتوسطة  الــشــركــات  جميع 
لدراسة هذه السوق والبدء في التعامل 
مستقبل  كــونــهــا  ــرقــمــيــة؛  ال بــالــعــمــالت 

التداول العالمي.

“أوركيد” العقارية تبرم شراكة مع عملة “زمزم”
لقبول المدفوعات بالعمالت الرقمية
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زاوية اسبوعية تسلط الضوء على أبرز المشاركين 
في جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعية 

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد شركة إبراهيم خليل كانو إحدى الشركات العائلية الرائدة في البحرين التي تختص  «
بتوفير الخدمات التجارية في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع لمجموعة واسعة 

من السيارات والمركبات.

يمثل العطاء المجتمعي قيمة متجذرة من قيم الشركة التي تؤمن بأهمية تنمية  «
المجتمع وتحسين المستوى المعيشي ألفراده، وتلتزم الشركة بدورها كشريك أساسي 
في بناء المجتمع وتسعى دومًا لالستثمار في الشباب البحريني وتأهيل وتدريب الكوادر 

المحلية الموهوبة. 

كما تحرص على االستثمار في المواهب العاملة لديها وإشراكها في برامج تدريبية  «
متخصصة، إلى جانب دعم المرأة وتمكينها وتطوير مهاراتها المهنية، ومن مبادرات 

الشركة للمسؤولية االجتماعية:

* إشراك الموظفين في برامج تدريبية متخصصة خارج المملكة. «

* إطالق برنامج مصمم خصيصًا لالرتقاء بقدرات الموظفين “برنامج توظيف الخريجين  «
وتطوير قدراتهم”؛ لجذب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم تمكنهم من النمو والتقدم 

في مسارهم الوظيفي.

* مركز إبراهيم خليل كانو للتدريب والذي يهدف لتطوير قطاع  «
السيارات المحلي في البحرين وتحويل البحرين لوجهة تدريبية إقليمية 

في قطاع السيارات.

* أطلقت عدداً من البرامج التدريبية في المعاهد الدراسية الخاصة والحكومية. «

* إعداد منهج دراسي متخصص بإصالح وصباغة المركبات تم اعتماده رسميًا لتدريس  «
ميكانيكا وهندسة المركبات في المدارس الصناعية الحكومية بالبحرين.

* التشجيع على التقنيات الصديقة للبيئة، مثل السيارات بتقنية الهايبرد الكهربائية  «
)الهجينة(.

* اعتماد الشركة كموزع حصري لمنتجات لومار لتظليل النوافذ الحافظة للطاقة  «
للمباني التجارية والمشاريع السكنية.

* توفر الشركة حلول الطاقة لمصابيح اإلضاءة الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية  «

كمصدر متجدد ونظيف إلنارة الشوارع.

* دعم مبادرة تشجير تقاطع سلماباد بالمحافظة الشمالية، بغرس  «
أكثر من 217 شجرة من أشجار السدر والرول والهبسكس تلياسوس خالل 

شهر مايو 2022.

* إطالق حملة “ابدأ المستحيل”، وهي مبادرة تسلط الضوء على التزام الشركة  «
بمبدأ إتاحة حرية التنقل للجميع، في إطار الترتيبات لدورة األلعاب البارالمبية 2020 في 

طوكيو.

* دعم الالعبين البحرينيين من ذوي العزيمة المشاركين في دورة األلعاب البارالمبية. «

* تنظيم مسابقة تويوتا البحرين لرسم سيارة األحالم التي تقام سنويًا، وتعتبر المسابقة  «
منصة عالمية تتيح من خاللها شركة تويوتا الفرصة الكتشاف المواهب الفنية اليافعة في 

مختلف أنحاء العالم.

* تصميم برنامج “طموح” المخصص لتطوير وتوظيف الخريجين والذي يمتد لسنتين. «

شركة إبراهيم خليل كانو

وزارة الصناعة .. من “بو راشد” إلى عرَّاب “ماكدونالدز” واالبن البار لبيت التجار
ر مسماه في حسابه الرسمي بوسيلة التواصل االجتماعي “انستغرام” من وزير الصناعة والتجارة  غيَّ
في مملكة البحرين إلى “مواطن خاص من البحرين”، حزم حقائب السفر إلى إقليم تسكانة في الريف 
اإليطالي، موّثقا ذلك من نوافذ الطائرة الخاصة بســترة برتقالية خلف منظر أخضر أوروبي خاّب، 
معلنًا نهاية حقبة وزير الصناعة والتجارة الســابع في تاريخ البحرين.  بعد ثماني ســنوات من تمثيل 
المملكــة وزاريــا فــي شــؤون التجارة والصناعــة ووضع بصمات الفتــة في عدة محطــات اقتصادية، 
يسّلم زايد الزياني )بو راشد( الحقيبة الوزارية لعبدهللا عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة الثامن 
فــي الترتيــب التاريخــي للــوزارة، لتعــود العائلــة التجارية فخــرو إلى ســّدة الصناعة والتجــارة للمرة 

الثانية بعد حسن فخرو )2014-2002(، عم الوزير الجديد وذلك ألول مرة على اإلطاق. 

أكبر  امتياز  حقوق  اب  عــرَّ فخرو،  عــادل  عبدهللا 
مطعم وجبات سريعة في العالم “ماكدونالدز” في 
البحرين، وعضو واحدة من أكبر الشركات العائلية 
يوسف  عبدهللا  شــركــات  “مجموعة  المملكة  فــي 
فخرو”، لن تكون رحلته أشبه بنزهة اعتيادية في 
حديقة ورود مزهرة، بل مليئة بتحديات ومطبات 
- إن صح التعبير - في التعامل مع أكثر 76,000 
المملكة وغــيــرهــا من  فــي  نــشــط  تــجــاري  ســجــل 
مسائل ذات صلة على الصعد المحلية واإلقليمية 

والدولية. 
خريج إدارة األعمال من كلية بابسون في والية 
كثيرة  ملفات  أمامه  األمريكية  ماساتشوستس 
أبرزها،  واالهتمام،  التركيز  موضع  تقع  أن  يجب 
ــحــصــر، تـــزايـــد حـــاالت  ــمــثــال ال ال عــلــى ســبــيــل ال
البحريني من ممارسة نشاط تجاري  تمكين غير 
محظور عليه قانونًا أو ما يعرف بالتستر التجاري، 

التجاري  الغش  رصــد  الصناعية،  ــي  األراضـ شــح 
والتالعب في األسعار مع عدد محدود جدا من 
على  مطلق  شبه  بشكل  واالعتماد  المفتشين 
فرضية “المستهلك هو المفتش األول”، حماية 
ووقــت  مــســمــى”  غــيــر  عــلــى  “اســـم  المستهلك 
ألغاز  فك  التجارية،  الخالفات  لحسم  طويل 
مشروع تطوير سوق المنامة القديمة، تحسين 

تجربة المستثمرين مع تضاعف جاذبية السوق 
حقول  في  مهنيًا  البحرينيين  توجيه  السعودية، 
من  الثالثة  النسخة  تطوير  والتصدير،  الصناعة 
نظام السجالت التجارية “سجالت”، تسريع خطى 
وإعــالن  الرابعة،  الصناعية  الــثــورة  إلــى  التحول 
الصناعية  المناطق  عمل  سير  عن  أكثر  تفاصيل 
الجديدة  الصناعية  المنطقة  الــجــديــدة:  الــثــالث 

التحويلية  الصناعات  ومنطقة  العظم”  “فشت 
ومنطقة التجارة األمريكية بإجمالي استثمارات 

يفوق 90 مليون دينار.
مع  الرسمية  مهامه  فخرو  حسن  أخ  ابــن  يستلم 
مرور كذلك عام كامل على تدشين اإلستراتيجية 
تضم  والــتــي   2022-2026 الــجــديــدة  الصناعية 

تستهدف  رئيسة  أداء  قياس  رفـــــــع مؤشرات 
إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 

الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي إلـــى 65,291 
الــعــام 2026، إلـــى جــانــب رفـــع نسبة  عــامــال فــي 
عدد  إجمالي  من  )البحرينيين(  الوطنية  العمالة 
25.3 % في  إلى  الصناعي  القطاع  العاملين في 
العام 2026. ورفع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 
من  الجارية  باألسعار  الصناعي  للقطاع 
إلى   2019 فــي  ديــنــار  مليار   1.8
 ،2026 فــي  ديــنــار  مليار   2.5
إضافة إلى رفع نسبة الناتج 
الصناعي  للقطاع  المحلي 
من الناتج المحّلي اإلجمالي 
من 12.8 % في 2019 إلى 
14.5 % في 2026، ناهيك 
ــع قــيــمــة صــــادرات  عـــن رفــ
 2.1 من  الصناعي  القطاع 
إلى   2019 في  دينار  مليار 
2.4 مليار دينار في 2026، 
فــــضــــالً عـــــن رفــــــع نــســبــة 
صادرات القطاع الصناعي 
ــادرات  ــصـ ــي الـ مـــن إجــمــال
الوطنية من 70.1 % في 
80.1 % في  إلى   2019

.2026
ــذه الـــمـــرة  ــ هـ
تجارة  غرفة 

أشبه   30 الـــ  دورتــهــا  ستعيش  البحرين  وصناعة 
3 سنوات كاملة  بشهر عسل استثنائي ألكثر من 
وأن  خاصة  والتجارة،  الصناعة  وزارة  مع  قادمة 
ــردًا رئيسا مــن كتلة تجار  فـ كــان  عــبــدهللا فــخــرو 
والتي  األخيرة  التجار  بيت  انتخابات  في   2022
اكتسحتها باالستحواذ على كامل مقاعد مجلس 
خــروج  بــشــار(.  )بـــو  نـــاس  سمير  بــقــيــادة  اإلدارة 
سيساهم  التجار  بيت  عباءة  من  فخرو  عبدهللا 
في “تحقيق تطلعات الشارع التجاري والصناعي 
حسب  والوطني”  الريادي  لدورها  الغرفة  وأداء 
ما جاء في بيان احتفالية الغرفة للوزير الجديد 

مؤخرا. 
سيكون عضو مجلس إدارة شركة فخرو للمطاعم 
عبدهللا عادل فخرو بال أدنى شك بحاجة لمشورة 
دائمة يرثها من عّمه العزيز حسن فخرو مستشار 
رئيس  نائب  االقتصادية  للشؤون  الملك  جاللة 
األسبق  والــوزيــر  االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس 
لذات الوزارة ألكثر من 12 عامًا، لينهل من معارفه 
الــوزيــر  مــن  الــحــال  المتراكمة، وكــذلــك  وخــبــراتــه 
السابق )بو راشد( ورئيسه السابق في بيت التجار 
)بو بشار( واالبن البار لغرفة البحرين؛ لكي يكون 
بشقيها  وملفاتها  ــوزارة  الـ أمــور  تدبر  على  قــادرا 
مرحلة  في  هادئة  نار  على  والمطبوخة  الساخنة 
الــتــعــافــي االقــتــصــادي األكــثــر أهــمــيــة فــي تــاريــخ 

البحرين الحديث.
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شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.014

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.222

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.353

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.141

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.325

بنك السالم 
SALAM BD 0.097

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.265

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.351

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.077

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.460

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.488

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.120

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.262

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.048

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.09

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.604

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.235

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 
BFM BD 0.374

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.7

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.26

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.351

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 
BATELCO BD 0.468

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.138

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.069

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.158

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.752

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

@albiladpress @albiladpress

س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 503+973 17111432 +973 38491919+973 17111434 +973 32224492 / 36060113

+973 17111467385local @albiladpress.comتطبع في مؤسسة األيام للنشر

الفجر: 04:47 - الظهر: 11:29 - العصر: 02:26  

المغرب: 04:46 - العشاء: 06:06

اتفقـــت دول مجموعـــة الســـبع وأســـتراليا علـــى وضـــع حـــد أقصى لســـعر النفط 
الروســـي عنـــد 60 دوالًرا للبرميـــل، وفق ما جـــاء في بيان مشـــترك، عقب اتفاق 
مماثـــل توصلـــت إليـــه فـــي وقـــت ســـابق الجمعة الـــدول األعضـــاء فـــي االتحاد 
األوروبي.وأشـــار البيان إلى أن “مجموعة الدول الســـبع وأســـتراليا )...( توصلتا 
إلـــى توافـــق في اآلراء بشـــأن حٍد أقصى يبلـــغ 60 دوالًرا أميركًيـــا لبرميل النفط 

الخام الروسي المنقول عن طريق البحر”.

وكانـــت دول االتحـــاد األوروبـــي قد توصلـــت إلى اتفاق بشـــأن وضع حد أقصى 
لســـعر برميل النفط الروسي قدره 60 دوالرا لحرمان موسكو من وسائل تمويل 
حربهـــا فـــي أوكرانيا.وقال فوك فين نغوين الخبير فـــي قضايا الطاقة في معهد 
جاك ديلور إن روســـيا كســـبت 67 مليار يورو من مبيعاتها النفطية إلى االتحاد 
األوروبي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بينما تبلغ ميزانيتها العسكرية السنوية 

نحو 60 مليار يورو.

“السبع وأستراليا” تحددان سقفًا لسعر النفط الروسي عند 60 دوالرا

“السالم” يواصل دعمه لمبادرات 
التعليم والصحة في البحرين

”ESG“ تماشياً مع سياسة دعم البيئة والمجتمع والحوكمة

أعلن بنك السالم دعمه عددا من المبادرات التي تركز على تطوير التعليم والخدمات الصحية وتمكين المرأة )ESG( في مملكة البحرين، حيث تعتبر هذه الخطوة 
جــزًءا مــن جهــود البنــك المســتمرة؛ لدعــم الرفاهية الماليــة واالجتماعية للمجتمــع، باإلضافة إلى المســاهمة في الرؤيــة االقتصادية لمملكة البحريــن 2030 وأهداف 
التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة )SDGs(. ومــن أهــم المبــادرات التــي دعمها بنك الســالم في قطــاع التعليم في مملكة البحريــن، تعاون بنك الســالم مع الجامعة 
األميركيــة فــي البحريــن )AUBH( لتقديــم 5 منح دراســية لخريجي المرحلة الثانويــة المتفوقين الذين يواجهون تحديات مالية؛ وذلك ســعًيا منه لتذليل الصعوبات 

المالية أمام أولياء أمور الطلبة وتمكينهم من المضي ُقدًما في رحلتهم التعليمية ومساعدتهم على النجاح والتميز أكاديمًيا. 

وعـــاوة على ما ســـبق، قـــدم البنـــك دعًما لمعهد 
Reboot Coding لتنظيـــم دورة تدريبيـــة حول 
أساســـيات الترميـــز لنحـــو 200 طالـــب لمدة 18 
شـــهًرا مـــع منحهـــم فرصـــة العمل علـــى مختلف 
منصـــة  وتطويـــر  تحديـــث  أبرزهـــا  المشـــاريع، 

القنوات الرقمية للبنك.
كما قدم البنك الرعاية لتجديد مركز بنك السام 
التعليمـــي بجامعـــة البحريـــن وتجهيـــزه بأحدث 
اللوحـــات التعليميـــة اإللكترونيـــة، األمـــر الـــذي 
سيســـاهم فـــي تقديم المزيـــد مـــن المحاضرات 
التفاعلية في هذا المكان الرئيس في الجامعة.

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أعلـــن البنـــك مؤخـــرًا عـــن 
تعاونـــه مع مصـــرف البحرين المركـــزي وجمعية 
مصـــارف البحريـــن ومعهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة؛ إلطـــاق برنامـــج تدريـــب 
مـــدى  علـــى  البحرينييـــن  للخريجيـــن  عملـــي 
6 أشـــهر اعتبـــاًرا مـــن 2 أكتوبـــر 2022، حيـــث 
ســـيخضع الخريجون لمجموعة مـــن التقييمات 
واالختبـــارات ليتم بعدها اختيـــار 10 متدربين؛ 

ليحظـــوا بفرصـــة للتـــدرب في مختلـــف إدارات 
البنـــك والتعـــرف عن قرب على المهـــام المتعلقة 

بتلك الوظائف.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قام البنك مؤخًرا 
بتقديم مساهمة كبيرة لوزارة الصحة من خال 
شـــراء جهـــاز تصوير الثـــدي الشـــعاعي، وهو ما 
يســـاعد في تطوير وتحسين مستوى الخدمات 
لألمـــراض  المبكـــرة  والتشـــخيصية  الوقائيـــة 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  المقدمـــة  والعاجـــات 
وُيســـاهم باالرتقـــاء بجـــودة وكفـــاءة الخدمات 

الصحية في مملكة البحرين.
ولتعزيز مجال تمكين المرأة، قدم البنك الرعاية 
للمجلس األعلى للمرأة لتشييد النصب التذكاري 
بعطـــاءات  لاحتفـــاء  يهـــدف  والـــذي  “األثـــر” 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  ومواقـــف  وإســـهامات 
الماضي والحاضر، وذلك عبر 4 جوانب أساسية، 
وهـــي: البحر، والمرأة، واالبتكار واإلنجاز، حيث 
من المقرر أن يتم الكشـــف عن النصب التذكاري 
في يوم المرأة البحرينية في 1 ديســـمبر كجزء 

من االحتفاالت بهذه المناسبة.
وتعليًقـــا على رعاية هذه المبـــادرات، قال رفيق 
فـــي  للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  النايـــض، 
بنـــك الســـام: “إن دعمنا قطـــاع التعليم وقطاع 
الصحة وتمكين المرأة يعتبر جزءًا أساســـيًا من 
ثقافـــة بنك الســـام، حيث يتماشـــى مع جهودنا 
فـــي  اإليجابـــي  للتغييـــر  قـــادة  نكـــون  أن  فـــي 
المجتمـــع مـــن بين مختلـــف المؤسســـات. يرتكز 
التزامنـــا بالمســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن إطـــار 
 )ESG( واالجتماعيـــة  البيئيـــة  الحوكمـــة  عمـــل 
التـــي نلتزم مـــن خالهـــا بإحداث تغييـــر جذري 
وملمـــوس في المجتمع، وعن طريق رعاية هذه 
المبـــادرات النوعيـــة اســـتطعنا تقديم مســـاهمة 
كبيـــرة للمجتمـــع فـــي مختلـــف مجـــاالت تطوير 
المواهب الشـــابة وتمكين المـــرأة إلعداد وتهيئة 
قادة الجيل القادم. وسيواصل بنك السام دعم 
المبادرات اإلســـتراتيجية المميزة التي تساعده 
في مواصلة مســـيرته في النمـــو والتطور؛ كونه 

البنك اإلسامي الرائد في المنطقة”.

تقديم 5 منح دراسية 
لخريجي المرحلة الثانوية 

المتفوقين

تقديم الرعاية لتشييد 
النصب التذكاري “األثر” 
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